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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/689/2014, de 24 de març, per la qual es convoquen les subvencions per a les comunitats
catalanes de l'exterior per a l'any 2014.

L'Ordre PRE/72/2014, de 19 de març, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
les comunitats catalanes de l’exterior.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2014;

Atès l'article 44.1 lletra j) del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la
Presidència;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

--1 Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior per
a l’any 2014.

--2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades en
l’Ordre PRE/72/2014, de 19 de març (DOCG núm. 6588, de 24.3.2014) i per la normativa general de
subvencions.

--3 La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta Resolució és de 800.000,00 euros, amb
càrrec a la partida PR1101 D/482000900/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la
Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

--4 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

--5 Resolució i notificació

La persona titular del Departament de la Presidència resol aquesta convocatòria de subvencions, a proposta
del/de la titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i un cop les sol·licituds presentades
hagin estat estudiades i avaluades per la comissió avaluadora prevista a la base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre
PRE/72/2014, de 19 de març. La resolució final es publicarà, mitjançant la seva exposició pública al tauler
d’anuncis de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència al carrer
Pietat, 2, 08002 Barcelona, i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació d'aquesta
convocatòria. Transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució final del
procediment, les entitats interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
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administratiu.

 

-- 6 Les subvencions concedides d'un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

--7 Contra la resolució final del procediment prevista a l'apartat 5, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la
seva publicació en el corresponent tauler d'anuncis, o bé directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb
el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació,
mitjançant exposició pública en el corresponent tauler d'anuncis.

--8 La documentació justificativa que estableix la base 15 de l’Annex 1 de l’Ordre PRE/72/2014, de 19 de
març, es podrà presentar fins al 15 d’octubre de 2014.

--9 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no
superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 24 de març de 2014

P. d. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

(14.087.030)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ ECO/685/2014, de 21 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les
beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca
postdoctorals en l'àmbit de les enginyeries a la University of California, Irvine (BBI).

De conformitat amb el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament i la resta de la normativa aplicable,

Atesa l’Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de
beques i subvencions convocades pel Departament d’Economia i Coneixement (DOGC núm. 5895, de
7.6.2011);

D’acord amb el que disposen l’article 2 i l’apartat 4 de l’annex de l’esmentada Ordre ECO/105/2011, de 12 de
maig,

Resolc:

Article 1

Convocar les beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine, per realitzar estudis
de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries (BBI) que consten a l’annex
d’aquesta Resolució.

Article 2

Aquesta convocatòria es regula per l’Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases que
han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel Departament d’Economia i Coneixement i
també per les condicions específiques que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

Disposició final

Aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el
secretari d’Universitats i Recerca, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament de recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en
relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

 

Barcelona, 21 de març de 2014

 

P. d. del conseller (Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig, DOGC núm. 5895, de 7.6.2011)

Antoni Castellà i Clavé
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Secretari d’Universitats i Recerca

 

 

Annex

Convocatòria de beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine, per realitzar
estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries.

 

El programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya es van instituir l’any 1996 mitjançant un conveni
signat entre l’aleshores Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i la University
of California, Irvine. Aquest programa està cofinançat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del
Departament d’Economia i Coneixement, per la University of California, Irvine, i pel Balsells Fellowship Fund,
un fons creat per Pere Balsells, empresari català resident a Califòrnia.

D’acord amb el conveni esmentat i les posteriors addendes signades, les beques que constitueixen l’objecte
d’aquesta convocatòria són:

Modalitat A: sis beques per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a
la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).

Modalitat B: dues beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).

Modalitat C: dues beques per realitzar estades de recerca postdoctoral a la HSSoE (BBI-PDE).

 

Període

Les beques tindran una durada de dotze mesos ininterromputs, per al curs acadèmic 2014-2015.

 

Aplicació pressupostària

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 324.875,00 dòlars EUA per al cofinançament de
les beques de postgrau i les beques postdoctorals, a més dels ajuts complementaris per a desplaçaments, dels
quals es farà càrrec íntegrament la Secretaria d’Universitats i Recerca. Aquesta quantitat, a càrrec de la partida
pressupostària EC1103D/490000100/5710 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014, serà
tramesa en un sol lliurament a la University of California, Irvine (UCI), la qual es farà càrrec de la gestió del
pagament dels imports corresponents a les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança mèdica i les
despeses de gestió, i farà efectives les quantitats corresponents a les mensualitats de la beca així com del
pagament de l’ajut complementari per a desplaçaments que es farà efectiu amb la primera mensualitat.

L’import global per a cadascuna de les beques de postgrau (modalitats A i B) és de 54.000,00 dòlars EUA i el
de cadascuna de les beques postdoctorals (modalitat C) és de 65.000,00 dòlars EUA. L’import global de l’ajut
complementari per desplaçament és de 1.500 dòlars EUA.

A més, la Secretaria d’Universitats i Recerca transferirà a la University of California, Irvine, un 12,5% del seu
import en concepte de despeses de tramitació i gestió sobre el cost de les beques de postgrau i els ajuts
complementaris per a desplaçaments.

L’assignació mensual de les beques de postgrau (modalitats A i B) és de 1.850 dòlars EUA i de 3.000 dòlars
EUA per a les beques postdoctorals (modalitat C).

En el supòsit de quedar vacants o desertes les beques d’una modalitat, aquestes podran passar a incrementar
el nombre de beques d’una altra modalitat, però en tot cas mai no es podrà superar l’import total màxim
destinat a aquesta convocatòria.

 

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per duplicat, original i fotocòpia, i en imprès normalitzat, al Registre de la
Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003
Barcelona).
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La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

L’imprès de sol·licitud es podrà obtenir a les oficines de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament
d’Economia i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o en el web de la Secretaria:
http://www.gencat.cat/economia/ur/.

 

Termini de presentació de sol·licituds

20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

 

Procediment de concessió de les beques

La concessió de les beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva d’acord amb el procediment
establert en el punt 5 per a cadascuna de les modalitats.

 

Òrgan competent per a la gestió

Direcció General de Recerca.

 

Òrgan competent per a la resolució i la revocació

Secretari d’Universitats i Recerca.

 

Termini de resolució

Sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut
aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà denegada la beca sol·licitada.

 

Mitjà de notificació

D’acord amb la base 9 de l’Ordre ECO/105/2011, la concessió de les beques es publicarà al DOGC en virtut del
que disposa l’article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d’acord amb l’article
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en aquest cas, la publicació, substitueix la notificació i té els mateixos efectes.

Per tal de fer-ne una major difusió, també es podrà accedir a la resolució d’adjudicació en el web de la
Secretaria d’Universitats i Recerca: http://www.gencat.cat/economia/ur/.

La resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de
recurs potestatiu de reposició davant el secretari d’Universitats i Recerca en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
directament de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Incompatibilitats i comunicació de subvencions concurrents

Les beques regulades per aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altra beca, subvenció o recurs
obtingut per al mateix objecte.

 

Renúncies i substitucions
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En cas de renúncia, la persona beneficiària l’ha de comunicar mitjançant un escrit en què descrigui els motius
adreçat a l’òrgan competent per resoldre la convocatòria. Si es produeix alguna renúncia, total o parcial, el
director general de Recerca podrà resoldre l’adjudicació de la beca entre els candidats de la llista de reserva.

Les substitucions es notificaran individualment a la persona interessada i s’hi donarà publicitat al tauler
d’anuncis de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.

 

Termini i forma de justificació de la beca

D’acord amb la base 12 de l’Ordre ECO/105/2011 en un termini de quatre mesos des de l’acabament de
l’estada, la persona beneficiària haurà de justificar la beca mitjançant la documentació següent:

a) Una memòria de l’activitat realitzada en el període global becat degudament signada.

b) Un certificat del director del programa Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine
on s’expressi que s’ha conclòs amb èxit el curs acadèmic becat.

c) Un certificat del centre receptor, que actua com a gestor, on s’expressi que la subvenció s’ha registrat en la
comptabilitat del centre i que els fons rebuts s’han destinat a l’activitat per a la qual van ser concedits.

 

 

Modalitat A: beques per realitzar estudis de postgrau a la HSSoE o a la DBSICS (BBI-PG)

 

-1 Objecte

Atorgar sis beques en l’àmbit de l’enginyeria, per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of
Engineering o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences, ambdues de la University of
California, Irvine per al curs 2014-2015.

 

-2 Persones sol·licitants i requisits

Persones titulades universitàries de nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea
que hagin obtingut el títol de la llicenciatura, enginyeria superior, grau o equivalent, en els darrers sis anys en
una de les universitats catalanes i que resideixin a Catalunya, o bé que hagin obtingut el títol per una
universitat de la Unió Europea, que hagin iniciat els tràmits per convalidar-lo i amb residència a Catalunya
durant un mínim de deu anys.

És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès a la Henry Samueli
School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS),
ambdues de la University of California, Irvine.

 

-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança mèdica i una assignació mensual de 1.850
dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per a desplaçaments de 1.500 dòlars EUA.

 

-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum, on s’especifiquin els treballs de recerca en els quals hagi participat el sol·licitant.

b) Fotocòpia del DNI.

c) Justificant del títol acadèmic i certificació de les notes amb la mitjana de l'expedient.

d) Descripció del projecte d’estudi que es vol dur a terme a la HSSoE o a la DBSICS. El redactat ha de tenir
una extensió d’entre dues i quatre pàgines, s’ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi el
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següent:

Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera professional que el becari té previst
de desenvolupar.

Definició dels objectius i explicació de l’interès per la temàtica.

Motivació personal que l’ha induït a demanar aquesta beca.

Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

e) Acreditació de la vinculació amb Catalunya: certificat d’empadronament a Catalunya de deu anys o més o
justificant de coneixements de català. Per obtenir la màxima puntuació en els coneixements de català es
requereix el nivell C, o el seu equivalent segons estableix la Direcció General de Política Lingüística i que es pot
consultar a: http://www.gencat.cat/llengua

f) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el
període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable es troba a l’imprès de sol·licitud.

g) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model de
declaració responsable es troba a l’imprès de sol·licitud.

h) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que
substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei
general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El model de declaració responsable
es troba a l’imprès de sol·licitud.

La documentació presentada que no sigui original ha de ser compulsada per l’òrgan competent de la unitat
directiva que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho demani el sol·licitant, d’acord
amb el que preveu l’article 38.5 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

-5 Avaluació i selecció

Un expert realitzarà l’avaluació científico-tècnica de la documentació aportada d’acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 8 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 8 punts).

Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per tres persones de la
Secretaria d’Universitats i Recerca, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels
sol·licitants, l’avaluació científico-tècnica i la vinculació amb Catalunya (que es valorarà fins a 4 punts
addicionals).

La comissió, si escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment, elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final
dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la
beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells als quals se’ls denegui la beca.

 

 

Modalitat B: beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o a la DBSICS (BBI-R)

 

-1 Objecte

Atorgar dues beques de postgrau, en l’àmbit de l’enginyeria, per realitzar estudis de doctorat a la Henry
Samueli School of Engineering o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences de la
University of California, Irvine, per als estudiants que hagin gaudit d’una beca Balsells en els darrers tres anys.

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20145/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14087031-2014

http://www.gencat.cat/llengua


-2 Persones sol·licitants i requisits

Persones que vulguin ampliar un altre any la seva estada a la HSSoE o a la DBSICS de la University of
California, Irvine per continuar els seus estudis de doctorat.

Per poder optar a aquestes beques, les persones sol·licitants han de complir les condicions següents:

a) Haver estat admesos a la HSSoE o la DBSICS de la University of California, Irvine per al curs 2014-2015.

b) Haver obtingut la beca Balsells-Generalitat de Catalunya (modalitat A) en les convocatòries de 2011, 2012 o
2013.

 

-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança i una assignació mensual de 1.850 dòlars
EUA, a més d’un ajut complementari per desplaçament de 1.500 dòlars EUA.

 

-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum actualitzat.

b) Descripció del projecte de tesi que es vol desenvolupar. El redactat ha de tenir una extensió d’entre dues i
quatre pàgines, s’ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi el següent:

Descripció del projecte i dels objectius que s’espera assolir.

Motivació personal que l’ha induït a demanar la beca per fer el doctorat.

Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps d’estada previst.

Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

c) Memòria justificativa de la beca Balsells-Generalitat de Catalunya gaudida anteriorment.

d) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el
període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable es troba a l’imprès de sol·licitud.

e) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model de
declaració responsable es troba a l’imprès de sol·licitud.

f) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que
substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei
general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El model de declaració responsable
es troba a l’imprès de sol·licitud.

 

-5 Avaluació i selecció

Un expert realitzarà l’avaluació científico-tècnica de la documentació aportada d’acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 10 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 10 punts).

Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per tres persones de la
Secretaria d’Universitats i Recerca, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels
sol·licitants i l’avaluació científico-tècnica.

La comissió, si escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment, elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final
dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la
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beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells als quals se’ls denegui la beca.

 

 

Modalitat C: beques per realitzar estades de recerca postdoctoral a la HSSoE (BBI-PDE)

 

-1 Objecte

Atorgar dues beques postdoctorals, en l’àmbit de l’enginyeria, per realitzar estades de recerca a la Henry
Samueli School of Engineering de la University of California, Irvine.

 

-2 Persones sol·licitants i requisits

Personal investigador de nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea que hagi
obtingut el títol de doctor en una de les universitats catalanes amb posterioritat a l’1 de gener de 2009 o bé
que hagi obtingut el títol per una universitat de la Unió Europea, que hagi iniciat els tràmits per convalidar-lo i
amb residència a Catalunya durant un mínim de deu anys.

És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès a la Henry Samueli
School of Engineering (HSSoE) de la University of California, Irvine.

 

-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, l’assegurança i una assignació mensual de 3.000 dòlars EUA, a més
d’un ajut complementari per a desplaçaments de 1.500 dòlars EUA.

 

-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum i llista de publicacions.

b) Fotocòpia del DNI.

c) Justificant del títol de doctor.

d) Carta d’acceptació del responsable de la Henry Samueli School of Engineering de la University of California,
Irvine, que acollirà el sol·licitant, en la qual s’especifiqui el compromís de cofinançament de la beca, la data
d’incorporació i la durada prevista de l’estada.

e) Projecte de recerca que es vol realitzar en català i en anglès, que especifiqui:

Descripció del projecte i objectius que s’esperen assolir.

Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps previst d’estada.

Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

f) Dues cartes de referència confidencials.

g) Acreditació de la vinculació amb Catalunya: certificat d’empadronament a Catalunya de deu anys o més o
justificant de coneixements de català. Per obtenir la màxima puntuació en els coneixements de català es
requereix el nivell C, o el seu equivalent segons estableix la Direcció General de Política Lingüística i que es pot
consultar a: http://www.gencat.cat/llengua.

h) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el
període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable es troba a l’imprès de sol·licitud.

i) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model de
declaració responsable es troba a l’imprès de sol·licitud.
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j) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que
substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei
general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El model de declaració responsable
es troba a l’imprès de sol·licitud.

La documentació presentada que no sigui original ha de ser compulsada per l’òrgan competent de la unitat
directiva que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho demani el sol·licitant, d’acord
amb el que preveu l’article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

-5 Avaluació i selecció

Un expert realitzarà l’avaluació científico-tècnica de la documentació aportada d’acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 15 punts).

b) Descripció del projecte i objectius que s’espera assolir (fins a 15 punts).

c) Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps d’estada previst (fins a 8 punts).

d) Adequació del centre d’acollida al projecte proposat (que es valorarà fins a 4 punts).

e) Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya (fins a 4 punts).

Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per tres persones de la
Secretaria d’Universitats i Recerca, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels
sol·licitants, l’avaluació científico-tècnica i la vinculació amb Catalunya (fins a 4 punts addicionals).

La comissió, si escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final
dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la
beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells als quals se’ls denegui la beca.

(14.087.031)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ACORD 4/2014, de 27 de febrer, del Consell d’Administració de l'Institut Català de la Salut (ICS), pel qual es
modifica el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-2015.

-1 La Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, atribueix al Consell d’Administració la funció
d’aprovar el Pla d’ordenació de recursos humans, prèvia negociació en la Mesa sectorial de negociació de
sanitat de conformitat amb l’article 80.2.g de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut (article 8.2.w).

 

-2 El Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-2015 determina
que el Pla incorporarà al llarg de la seva vigència els acords i pactes concrets que es puguin adoptar en
matèria d’ordenació de recursos humans, ja siguin com a noves accions o com a modificació de les ja
incorporades en aquell (punt 2).

La resolució que determini la publicació de les noves incorporacions ha d’indicar la seva ubicació dins de les
línies d’actuació i la seva relació amb les accions ja incloses en el Pla (punt 2).

Les modificacions i les incorporacions al Pla han de seguir el mateix procediment de negociació en la Mesa
sectorial i publicació en el DOGC (punt 2).

 

-3 Des de l’aprovació de l’actual Pla, la Mesa sectorial de negociació de sanitat ha debatut matèries pròpies del
Pla d’ordenació de recursos humans com són el concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013 i la
implementació del nou model de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’Institut Català de la
Salut.

 

-4 El Pacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat del concurs de mobilitat voluntària de personal
estatutari 2013 ha estat publicat, per resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
EMO/2515/2013, de 20 de novembre, en el DOGC núm. 6515, de 4 de desembre de 2013.

 

-5 Vista la proposta formulada per la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, aquest Consell
d’Administració pren el següent

 

Acord:

 

Aprovar la incorporació del Pacte del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013 al Pla
d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-2015 com a annex 5, amb
el text publicat, per resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball EMO/2515/2013,
de 20 de novembre, en el DOGC núm. 6515, de 4 de desembre de 2013.

 

El Pacte del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013 està ubicat en el Pla d’ordenació de
recursos humans en la línia d’actuació següent:
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Línia 1 Millorar els processos i la productivitat.

Mesura
1.1 Adequar les plantilles a les necessitats de servei, l’evolució dels rols professionals i la rotació de personal.

Acció Potenciar els processos de mobilitat voluntària geogràfica i funcional, i els processos de promoció interna i
les permutes.

 

Aprovar la incorporació de la implementació del nou model de TIC a l’Institut Català de la Salut al Pla
d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-2015 com a Annex 6, amb
el text que figura a l’annex d’aquest Acord.

 

La implementació del nou model de TIC a l’Institut Català de la Salut està ubicada en el Pla d’ordenació de
recursos humans en la línia d’actuació següent:

 

Línia 1 Millorar els processos i la productivitat.

Mesura
1.1 Adequar les plantilles a les necessitats de servei, l’evolució dels rols professionals i la rotació de personal.

Acció
Articular els mecanismes d’entrada i de sortida que permetin adequar, tant des del punt de vista quantitatiu
com qualitatiu, el nombre de professionals necessaris per a la prestació eficient dels serveis que en cada
moment tingui l’empresa.

 

Aquest Acord es publicarà en el DOGC per tal de garantir-ne la publicitat.

 

Barcelona, 27 de febrer de 2014

 

Carles Constante Beitia

President del Consell d’Administració

 

Eladi Medina Tejada

Secretari del Consell d’Administració

 

 

Annex

El text de l’Annex 6 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2012-
2015 és el següent:

 

Annex 6

Aplicació del nou model de TIC a l’ICS.
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La creació d’un nou model de TIC per a la Generalitat de Catalunya respon a l’objectiu marcat al Pla de Govern
2011-2014 que determina que el desenvolupament de la societat digital a Catalunya és transversal dins del
Govern, en tots els seus àmbits, i també fora, en la relació amb la ciutadania, les empreses i les
administracions.

El Govern va aprovar el 18 d’octubre del 2011 la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les TIC de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i encarregar al Consell d’Administració del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), en el qual estan representats tots els
departaments, que impulsi les mesures necessàries per dur-la a terme.

L’executiu també va acordar que el CTTI sigui l’encarregat, a partir de les necessitats definides i prioritzades
per cada departament, de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions de TIC de
tota la Generalitat, d’acord amb el catàleg i les tarifes aprovades pel Govern.

El CTTI realitzarà la provisió centralitzada dels serveis de TIC mitjançant els instruments de contractació que la
Comissió Central de Subministraments, amb la supervisió i els criteris de contractació pública establerts per
l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, dissenyi a l’efecte.

L’Acord de Govern GOV/129/2011 incorpora la necessitat d'autorització del CTTI si s’ha de licitar i contractar al
marge d'aquest encàrrec, a fi de valorar l'eficàcia i l'eficiència de la proposta de contractació en relació amb el
model de gestió de serveis de TIC per a tota una sèrie de serveis relacionats amb solucions i serveis de TIC.

 

Serveis incorporats

 

L’ICS ha analitzat coordinadament amb el CTTI i amb el Departament de Salut com es desplegarà en detall
aquest Acord de Govern dins del seu àmbit de responsabilitat per permetre la cobertura completa a les
necessitats de l’ICS amb els beneficis derivats del model i amb l’acompliment dels objectius marcats pel Pla de
Govern.

En particular es va identificar un conjunt de serveis de TIC que s’incorporen de sortida dins del nou model des
de l’any 2013. Els principals serveis incorporats en aquesta fase són:

- La atenció a usuaris del sistema d’informació de la funció assistencial de l’ICS (assistencial) i la funció
econòmica i financera de l'ICS (E/F).

- El manteniment dels aplicatius del programa ARGOS assistencial de l’ICS.

- El manteniment del sistema SAP econòmic-financer de l’ICS.

- El llicenciament del programari corporatiu per l’ICS (en particular Microsoft, SAP i Oracle).

- El manteniment del sistema assistencial de primària (ECAP).

- Els data center (servidors i serveis relacionats com el manteniment del maquinari i dels serveis d’operació i
explotació de les infraestructures) relatius als sistemes d’informació corporatius de l’ICS.

- Els serveis de lloc de treball de Centre Corporatiu.

- La connectivitat de dades de tots els equipaments de l’ICS.

 

Els serveis que no s’hi van incorporar l’any 2013 van ser:

- Els serveis de llocs de treball de les gerències territorials (previst l’any 2014).

- Els data center territorials.

- El sistema d’informació corporatiu de recursos humans.

- Els sistemes d’informació territorials.

 

Els serveis que s’hi han d’incorporar gradualment durant l’any 2014 són:

- Els serveis de llocs de treball de les gerències territorials (inclou els serveis de microinformàtica, d’atenció a
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l’usuari –SAU- i xarxes locals).

 

Aquesta reorientació en els serveis implica una reordenació de la plantilla dedicada a aquestes tasques: canvis
en el lloc de treball del personal fix i cessament del personal no fix per l’amortització dels llocs de treball.

El calendari d’implementació d’aquestes mesures és el següent:

Gener de 2014: Hospital Universitari de Vall Hebron (serveis ja externalitzats); març de 2014: Primària
Barcelona; maig de 2014: Gerència Territorial Metropolitana Nord; juliol de 2014: Gerència Territorial
Metropolitana Sud, octubre de 2014: Gerència Territorial Girona i Gerència Territorial Catalunya Central i
desembre de 2014: Gerència Territorial de Lleida, Gerència Territorial Tarragona i Gerència Territorial Terres
d'Ebre.

El nombre de persones afectades i la seva distribució territorial és la següent:

 

Àmbit/Gerència Territorial Persones ICS afectades Fixes No fixes

Hospital Universitari de Vall Hebron 0 0 0

Primària Barcelona 21 9 12

Gerència Territorial Metropolitana Nord 12 9 3

Gerència Territorial Metropolitana Sud 19 9 10

Gerència Territorial Girona 8 3 5

Gerència Territorial Catalunya Central 7 1 6

Gerència Territorial Lleida 9 2 7

Gerència Territorial Tarragona 3 1 2

Gerència Territorial Terres d'Ebre 6 3 3

Total 85 37 48

 

L’ICS propicia la recol·locació de les persones cessades en les empreses concessionàries, a fi de minimitzar
l’impacte del projecte en el nivell d’ocupació de les persones afectades.

Aquesta mesura ha estat tractada de forma monogràfica en un grup de treball de la Mesa sectorial de
negociació de sanitat i, posteriorment, ha estat presentada a la sessió plenària de la Mesa sectorial de
negociació del dia 24 de gener de 2014.

 

(14.084.101)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/3112/2013, de 22 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb
distintiu blau a una persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra.

La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria
professional seguida per la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra amb carnet professional núm.
4596, que ha demostrat, en tot moment, una gran professionalitat i dedicació en l’exercici de les seves
funcions.

Aquesta condecoració es concedeix per la seva llarga trajectòria professional, en què ha demostrat sempre un
alt grau de responsabilitat, dedicació i compromís. Ha portat a terme aquells treballs i objectius que se li han
encarregat, amb màxima lleialtat i honestedat. La seva implicació en el servei és un clar referent i exemple per
als nous efectius del cos, i es valora enormement el manteniment d'aquests principis després dels anys de
servei.

Aquesta trajectòria professional és creditora d’una reconeixença especial, perquè contribueix a mantenir davant
la ciutadania el prestigi i la bona imatge d’aquest cos policial.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.1.c), 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny,
de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos
de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m'atorga l'article 5.2 del Decret
esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la persona funcionària del cos de Mossos
d’Esquadra amb carnet professional núm. 4596.

Barcelona, 22 d'abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

(14.087.041)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/3113/2013, de 22 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb
distintiu blau a una persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra.

La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria
professional seguida per la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra amb carnet professional núm.
4074, que ha demostrat, en tot moment, una gran professionalitat i dedicació en l’exercici de les seves
funcions.

Aquesta condecoració es concedeix per la seva trajectòria professional en el compliment de les obligacions que
li han estat encomanades, fins i tot més enllà del que la professionalitat exigeix. Durant els darrers divuit anys
ha destacat entre els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius (TEDAX). És un referent i un
exemple a seguir per tots els TEDAX-NRBQ de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

Aquesta trajectòria professional és creditora d’una reconeixença especial, perquè contribueix a mantenir davant
la ciutadania el prestigi i la bona imatge d’aquest cos policial.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.1.c), 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny,
de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos
de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m'atorga l'article 5.2 del Decret
esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la persona funcionària del cos de Mossos
d’Esquadra amb carnet professional núm. 4074.

Barcelona, 22 d'abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

(14.087.040)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/3114/2013, de 22 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb
distintiu blau a una persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra.

La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria
professional seguida per la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra amb carnet professional núm.
5751, que ha demostrat, en tot moment, una gran professionalitat i dedicació en l’exercici de les seves
funcions.

Aquesta condecoració es concedeix per la seva trajectòria professional en el compliment de les obligacions que
li han estat encomanades, fins i tot més enllà del que la professionalitat exigeix. Durant els darrers divuit anys
ha destacat entre els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius (TEDAX). És un referent i un
exemple a seguir per tots els TEDAX-NRBQ de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

Aquesta trajectòria professional és creditora d’una reconeixença especial, perquè contribueix a mantenir davant
la ciutadania el prestigi i la bona imatge d’aquest cos policial.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.1.c), 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny,
de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos
de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m'atorga l'article 5.2 del Decret
esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la persona funcionària del cos de Mossos
d’Esquadra amb carnet professional núm. 5751.

Barcelona, 22 d'abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

(14.087.039)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/3115/2013, de 22 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb
distintiu blau a una persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra.

La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria
professional seguida per la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra amb carnet professional núm.
3814, que ha demostrat, en tot moment, una gran professionalitat i dedicació en l’exercici de les seves
funcions.

Aquesta condecoració es concedeix per la seva trajectòria a l'Àrea del GEI des que es va incorporar l'any 2001;
ha participat en serveis operatius al més alt nivell de professionalitat i responsabilitat i en més de 400 serveis
de diferent magnitud, que han estat sempre un exemple de professionalitat, responsabilitat, implicació i
compromís per a la resta de membres de l'Àrea.

Aquesta trajectòria professional és creditora d’una reconeixença especial, perquè contribueix a mantenir davant
la ciutadania el prestigi i la bona imatge d’aquest cos policial.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.1.c), 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny,
de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos
de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m'atorga l'article 5.2 del Decret
esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la persona funcionària del cos de Mossos
d’Esquadra amb carnet professional núm. 3814.

Barcelona, 22 d'abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

(14.087.038)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/3116/2013, de 22 d'abril, de concessió d'una medalla de bronze al mèrit policial amb
distintiu blau a una persona funcionària del cos de Mossos d'Esquadra.

La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria
professional seguida per la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra amb carnet professional núm.
2126, que ha demostrat, en tot moment, una gran professionalitat i dedicació en l’exercici de les seves
funcions.

Aquesta condecoració es concedeix per la seva trajectòria al cos de Mossos d'Esquadra de més de vint anys,
especialment a la Unitat del Subsòl i a l'Àrea de Seguretat d'Edificis.

Aquesta trajectòria professional és creditora d’una reconeixença especial, perquè contribueix a mantenir davant
la ciutadania el prestigi i la bona imatge d’aquest cos policial.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.1.c), 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny,
de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos
de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m'atorga l'article 5.2 del Decret
esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a la persona funcionària del cos de Mossos
d’Esquadra amb carnet professional núm. 2126.

Barcelona, 22 d'abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

(14.087.037)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 21 de març de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al
municipi de Vallfogona de Balaguer.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 06 de febrer de 2014, va adoptar, entre d’altres,
l’acord següent:

Exp.: 2012/049420/L

Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'un edifici industrial dedicat a taller de reparació de vehicles, al terme
municipal de Vallfogona de Balaguer

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència Tècnica acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'un edifici industrial dedicat a taller de
reparació de vehicles, al terme municipal de Vallfogona de Balaguer, promogut per Jesús Lunar Gámir i trames
per l’Ajuntament, incorporant d’ofici el paràgraf següent, sobre sanejament de l’informe de l’Agència Catalana
de l’Aigua de 13.05.2013:

“Atenent que l’abocament de les instal·lacions es realitza mitjançant camió cisterna cap a l’EDAR de Balaguer
(Resolució de data 08/02/2010 expedient AA2010000172), queda prohibit realitzar qualsevol abocament al
DPH en el Pla Especial, ja sigui de forma directa (llera) o indirecta (infiltració). Les despeses relatives al
finançament de les noves infraestructures de sanejament (o bé l’ampliació de les ja existents) correspon als
propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres
d’urbanització”.

-2 Publicar aquest acord i, si escau, les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial
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d'urbanisme de Lleida, carrer del Clot de les Monges, 6-8, de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/49420/L&set-locale=ca

Lleida, 21 de març de 2014

Raquel González Gállego

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida

Annex

Normativa urbanística de Pla especial urbanístic per a l'ampliació d'un edifici industrial dedicat a taller de
reparació de vehicles, al municipi de Vallfogona de Balaguer.

(Vegeu la imatge al final del document)

normativa_cat.pdf

(14.084.028)
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Annex 
Normativa urbanística de Pla especial urbanístic per a l’ampliació d’un edifici 
industrial dedicat a taller de reparació de vehicles, al municipi de Vallfogona de 
Balaguer 
 
12. Disposicions i normes generals 

12.1 Disposicions i normes generals d’ordenació 

 

Segons Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de Balaguer 

aprovades en el text refós al febrer del 2012. 

 

 Tipus de Sòl     Rústic “Agrícola General” Clau X 

 

Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de 

Balaguer. Art.109 

Règim Urbanístic del Sòl No Urbanitzable. Regulació de la 

Zona Clau X. 

1. Condicions d’ús 

Es fa l’assignació d’ús agrícola general, amb prohibició de 

l’ús de granja. És d’aplicació l’art. 128 del Decret Legislatiu 

1/90 i els criteris de la Comissió d’urbanisme de Lleida de 4 

de desembre de 1.979. 

 

 Construcció actual existent  S construïda= 887,50 m² 

 Ampliació    S construïda= 383,32 m² 

 Ampliació màx., segons planejament 50% 

Disposició transitòria primera de Normes subsidiàries de planejament 

(text refós del 2005, s’adjunta DOC Núm.4), diu  

les industries existents amb anterioritat a l’aprovació definitiva 

d’aquestes Normes, que queden situades sobre Sòl No 

urbanitzable, podran continuar en el seu emplaçament actual. 

També es permetrà l’ampliació de les mateixes, fins a un 50 per 

100 del sostre edificat, amb el benentès que s’haurà de seguir 
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amb la tipologia de la indústria que es pretén ampliar i es respecti 

al màxim l’entorn rural. 

 Activitat     Taller mecànic 

 Ampliació activitat   Taller mecànic 

 Superfície parcel·la    8.224,56 m² 

 Ocupació PB Actual   10,8 % 

 Ocupació PB Ampliació  15,4 % 

 

12.2 Condicions sobre l’abastament d’aigua potable 

 

D’acord amb l’informe FAVORABLE emès per l’Agència Catalana de l’Aigua 13-

5-2013 (Veure Doc. Núm.8), l’abastament d’aigua potable queda subjecte a les 

següents CONSIDERACIONS: 

 

 

 

1. S’haurà de disposar de permís de connexió a la xarxa d’abastament 
d’aigua potable. 
 

L’ajuntament de Vallfogona de Balaguer va emetre Certificat d’abastament 

que va ser registrat a l’ACA de la demarcació territorial de Lleida en data 

4-4-2013. En els documents adjunts (Doc. Núm 5), figuren els rebuts 

bancaris de pagament realitzats a l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer 

per l’abastament d’aigua que implícitament impliquen un permís de 

connexió. No obstant, i en base a aquesta consideració, serà l’ajuntament 

que formalitzarà aquest permís de connexió a la xarxa d’abastament 

d’aigua potable com a gestora de la xarxa. 

 

2. L’ajuntament de Vallfogona de Balaguer serà responsable de garantir 
el subministrament al Pla Especial (tant en quantitat i com en qualitat). 
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Tal i com s’ha esmentat s’han adjuntat els rebuts bancaris de pagament 

de la xarxa d’abastament d’aigua gestionada per l’ajuntament de 

Vallfogona de Balaguer (Doc. Núm 5). En l’apartat 7 també es senyala 

que per a portar a terme l’ampliació objecte del pla especial no cal ampliar 

la xarxa d’abastament d’aigua. Conseqüentment, el subministrament 

d’aigua, no es veurà afectat ni en quantitat ni en qualitat, es mantindran 

les condicions actuals i la responsabilitat d’aquestes condicions continua 

essent de l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer com a gestora de la 

xarxa. 

 

 

3. El consum d’aigua no podrà superar les dotacions establertes a 
l’Annex 2 “Dotacions d’abastament i industrials” de l’ordre del 13 d’agost 
de 1999 per la que es disposa la publicació de les determinacions de 
contingut normatiu del Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre, aprovat pel 
RD 1664/1998, de 24 de juliol. 
 
Reiterant el que s’ha esmentat en l’apartat anterior, en l’apartat 7 de la 

refosa del Pla Especial es senyala que per a portar a terme l’ampliació 

objecte del pla especial no cal ampliar la xarxa d’abastament d’aigua. 

L’ampliació descrita en el projecte no suposa la instal·lació de cap sanitari 

ni punt de consum d’aigua nova, i s’estima que no hi haurà variació 

significativa del consum d’aigua actual. No es supera les dotacions 

establertes a l’Annex 2 “Dotacions d’abastament i industrials” de l’ordre 

del 13 d’agost de 1999. 

 

 

4. Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures 
d’abastament (o bé l’ampliació de les ja existents) corresponen als 
propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord amb la 
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització 
 

Reiterant el que ja s’ha esmentat, en l’apartat 7 de la refosa del Pla 

Especial es senyala que per a portar a terme l’ampliació objecte del pla 
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especial no cal ampliar la xarxa d’abastament d’aigua. Per tant no hi 

haurà despeses relatives al finançament de les infraestructures 

d’abastament d’aigua. 

 

“Atenent que l’abocament de les instal·lacions es realitza mitjançant camió 

cisterna cap a l’EDAR de Balaguer (Resolució de data 08/02/2010 

expedient AA2010000172), queda prohibit realitzar qualsevol abocament 

al DPH en el Pla Especial, ja sigui de forma directa (llera) o indirecta 

(infiltració). Les despeses relatives al finançament de les noves 

infraestructures de sanejament (o bé l’ampliació de les ja existents) 

correspon als propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord 

amb la normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització”. 

 

 

13. Normes generals de protecció 

13.1 Compliment de document bàsic de seguretat d’utilització (DB-SUA) del 

codi tècnic de l’edificació 

 

 

S’estableix en l’art.2 Àmbit d’aplicació, del RD 314/2006, pel que s’aprova el 

Codi Tècnic de la Edificació, el següent: 

3. Igualment, el CTE s’aplicarà a les obres d’ampliació, modificació, reforma o 

rehabilitació que es realitzi en edificis existents, sempre i quan les 

esmentades obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, i 

en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis. La 

possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar al projecte, i en el seu 

cas, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i 

econòmicament viables.  

6. En tot cas, s’haurà de comprovar el compliment de les exigències 

bàsiques del CTE quan es pretengui canviar l’ús característic de l’edifici 

existent, encara que això no impliqui necessàriament la realització d’obres.  
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En aquest establiment les obres d’ampliació corresponen a la zona de recepció 

de vehicles, on s’aplica el DB SUA La resta de l’edifici és existent, no s’efectua 

cap canvi d’ús característic i tampoc es realitzen obres, i conseqüentment no li 

és d’aplicació..  

 

 Seguretat davant risc de caigudes (SUA 1) 

1. Relliscositat del terra 

Per limitar el risc de caigudes degudes a relliscades en el terra de 

l’activitat d’ús administratiu, s’estableix en la taula 1.2 del SUA-1 una 

resistència al lliscament mínima Rd pel terra, que en aquest cas és de: 

Zones interiors seques i superfícies amb pendent inferior al 6% → 

Classe 1 (15<Rd≤35) 

El terra de la zona de recepció serà de formigó lliscat. 

2. Discontinuïtats en el paviment 

2.1. Per limitar el risc de caigudes degudes a entrebancs, el terra 

complirà les següents condicions: 

- no hi haurà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els 

elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita 

dimensió no han de sobresortir més de 12 mm i el sortint que 

excedeixi de 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de la 

circulació de les persones ha de formar un angle que no excedeixi 

dels 45°. 

- els desnivells que no excedeixin de 5 cm s’han de resoldre amb un 

pendent que no superi el 25%. 

- les zones interiors per la circulació de persones, el terra no 

presentarà perforacions o forats pels quals es pugui introduir-se una 

esfera de 15 mm de diàmetre. 

2.2. Quan es disposin de barreres per delimitar les zones de circulació, 

tindran una alçada de 80 cm com a mínim. 
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2.3. En zones de circulació no es pot disposar d’un graó aïllat, ni dos 

consecutius, exceptuant les zones d’ús restringit, zones comuns dels 

edificis d’ús Residencial habitatge i en els accessos i sortides dels 

edificis.  

- En aquesta  zona ampliada no hi ha graons en la zona de 

circulació. 

 

3. Desnivells 

Per limitar el risc de caigudes, s’han d’instal·lar proteccions en els 

desnivells, forats o obertures (tant horitzontals com verticals), balcons, 

finestres, etc, amb una diferència de cota superior a 550 mm. 

- En l’ampliació no hi ha desnivells d’aquestes característiques. 

 

4. Escales i rampes 

La zona de recepció no té escales ni rampes.  

 

5. Neteja de vidres exteriors 

No és d’aplicació per aquesta activitat atès que l’edifici no és d’ús 

Residencial Habitatge. 

 

 

 Seguretat davant risc d’impacte i d’atrapament (SUA 2) 

 

 

1. Impactes 

1.1. Impacte amb elements fixes.  

- L’alçada lliure en les zones de circulació serà com a mínim 2.10 m en 

les zones d’ús restringit i 2.20 m en la resta de zones. En els llindars de 

les portes l’alçada serà com a mínim de 2 m.  

- Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i que es trobin situats 

en zones de circulació es disposaran a una alçada de com a mínim 2.20 
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m. En aquesta activitat no es preveuen elements de façana que 

sobresurtin de façana. 

- En les zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que 

no arrenquin del terra que volin més de 15 cm en la zona d’alçada 

compresa entre el 15 cm i 2.2 m mesurada a partir del terra i que 

presentin risc d’impacte. No hi hauran elements d’aquestes 

característiques. 

- Es limitarà el risc d’impacte amb elements volats amb alçada inferior a 

2 m, com replans o trams d’escala, de rampes, etc, disposant d’elements 

fixes que restringeixin l’accés fins a aquests elements. Es col·locaran 

elements fixes que impedeixin el pas de persones sota l’escala, amb una 

alçada inferior a 2 m. 

 

 

1.2. Impacte amb elements practicables.  

- Excepte en les zones d’ús restringit, les portes de pas situades en un 

lateral dels passadissos d’amplada inferior a 2.5 m es disposaran de 

forma que l’escombrat de la fulla no envaeixi el pas.  

- Les portes vaivé situades entre zones de circulació tindran parts 

transparents o translúcides que permetin percebre l’aproximació de les 

persones i que cobreixin l’alçada compresa entre els 0.7 m i els 1.5 m, 

com a mínim. 

No hi ha portes d’aquestes característiques en l’activitat. 

- Les portes peatonals automàtiques tindran marcatge CE de conformitat 

amb la Directiva 98/37/CE sobre màquines. 

No hi ha portes d’aquestes característiques en l’activitat. 

 

 

1.3. Impacte amb elements fràgils.  
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Les superfícies de vidre situades en àrees de risc d’impacte sense 

barrera de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z 

determinada segons la norma UNE EN 12600:2003. 

 

 

1.4. Impacte amb elements insuficientment perceptibles.  

Les grans superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o 

obertures estaran provistes, en tota la seva longitud, de senyalització 

visualment contrastada situada a una alçada inferior compresa entre 

0,85 m i 1,10 m i una alçada superior compresa entre 1,50 m i 1,70 m. 

Aquesta senyalització no serà necessària quan existeixin muntants 

separats a una distància de 0,60 m com a màxim, o si la superfície de 

vidre té almenys un travesser situat a l’alçada inferior abans esmentada. 

 

Les portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-

les, disposaran de senyalització conforme el paràgraf anterior. 

 

 

2. Atrapament 

2.1 Amb la finalitat de limitar el risc per atrapament produït per una porta 

corredissa d’accionament manual, inclosos els seus mecanismes 

d’obertura i de tancament, la distància fins a l’objecte fix més pròxim no 

serà inferior a 200 mm. 

2.2 Els elements d’obertura i de tancament automàtics disposaran de 

dispositius de protecció adients al tipus d’accionament i compliran amb 

les especificacions tècniques pròpies.  

 

 Seguretat davant risc d’impacte d’atrapament en recintes(SUA 3) 

 

3.1 Atrapament en recintes 
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- Quan les portes d’un recinte disposin d’un dispositiu pel seu bloqueig des 

de l’interior i les persones poden quedar accidentalment atrapades dins del 

mateix, existirà algun sistema de desbloqueig des de l’exterior del recinte. 

No hi ha recintes d’aquestes característiques en la zona ampliada.  

 Seguretat davant risc causat per il·luminació inadequada (SUA 4) 

 

 

4.1. Enllumenat normal en zones de circulació 

- Es disposarà d’un enllumenat suficient per assolir els nivells mínims 

d’il·luminació, que mesurats a nivell de terra són: 

 a l’exterior de l’establiment, 20 lux 

 a l’interior de l’establiment, 100 lux 

 aparcaments interiors, 50 lux 

 

 

4.2. Enllumenat d’emergència 

- Es disposa d’enllumenat d’emergència que permet que en cas de fallida de 

la il·luminació normal, es subministra la il·luminació suficient per facilitar la 

visibilitat dels usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, eviti les 

situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les 

sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció disponibles. 

- L’enllumenat d’emergència es situarà a una alçada de com a mínim 2 m 

per sobre del nivell del terra.  

- Es disposarà una a cada porta de sortida i les posicions en les que sigui 

necessari destacar un perill potencial. 

- La instal·lació és fixa i proveïda d’una font pròpia d’energia i ha d’entrar en 

funcionament quan es produeixi una fallida en l’alimentació de la instal·lació 

d’enllumenat habitual (caiguda d’un 70% del voltatge nominal). S’ha de 

posar en marxa al menys el 50% del nivell d’il·luminació requerit al cap de 5 

segons i el 100% al cap de 60 s. 
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-S’il·luminaran les senyals de sortida d’evacuació indicatives de les sortides 

i de les senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció contra 

incendis. 

 

 Seguretat davant risc causat per situacions d’alta ocupació (SUA 5) 

No s’escau per aquesta activitat. 

 

 Seguretat davant risc causat d’ofegament (SUA 6) 

No s’escau per aquesta activitat. 

 

 Seguretat davant risc causat per vehicles en moviment (SUA 7) 

No s’escau, aquesta activitat no és d’ús aparcament. 

 Accessibilitat (SUA 9) 

9.1. Condicions d’accessibilitat 

 Accessibilitat en l’exterior 

La parcel·la disposa d’un itinerari accessible que comuniqui amb una 

entrada principal de l’edifici. 

 Accessibilitat entre plantes de l’edifici 

La zona ampliada es troba en una sola planta.  

 Accessibilitat en les plantes de l’edifici 

La zona de recepció disposa d’un itinerari accessible. 

 Serveis higiènics 

L’establiment ja disposa de serveis higiènics. 

 Mecanismes 

Els interruptors, els dispositius d’intercomunicació i els polsadors 

d’alarma seran mecanismes accessibles: 

− Estaran situats a una alçada compresa entre 80 i 120 cm quan 

es tracti d’elements de comandament o control, i entre 40 i 120 

cm quan siguin preses de corrent o de senyal. 

− La distancia fins un racó serà de 35 cm, com a mínim. 

− Els interruptors i els polsadors d’alarma seran de fàcil 
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accionament mitjançant puny tancat, colze o amb una mà, o 

bé de tipus automàtics. 

− Tindran contrast cromàtic respecte l’entorn. 

− No s’admetran interruptors de gir o palanca. 

− No s’admetrà il·luminació amb temporització en el servei 

accessible. 

9.2. Senyalització per a l’accessibilitat 

En aquestes plantes no hi ha cap element que s’hagi de senyalitzar amb el 

Símbol Internacional d’Accessibilitat per a la mobilitat (SIA). 

 

13.2 Compliment de la normativa d’aplicació a la prevenció i extinció d’incendis 

 

13.2.1 Situació de l’activitat respecte als veïns 

L’establiment industrial es troba aïllat. Segons el RD 2267/2004, annex I, punt 

2.1. aquest establiment industrial queda classificat com un establiment amb una 

configuració Tipus “C”. 

 

13.2.2 Propagació exterior 

L’activitat ocupa un edifici industrial aïllat format per dos sectors d’incendi. 

Aquests sectors tenen les cobertes situades amb un desnivell superior a 3 m, i la 

paret que els separa té una resistència al foc no inferior a EI 60. 

 

13.2.3 Sectorització interior  

L’establiment està format per dos sectors d’incendi: 

 Sector 1: zona de recepció de vehicles S=365,92 m² 

 Sector 2: taller     S=835,56 m² 

 

13.2.4 Locals i zones de risc especial 

Els sectors d’incendi no presenten cap zona que s’hagi de classificar com de 

risc especial.  
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13.2.5 Càlcul de la càrrega de foc 

La càrrega de foc s’ha calculat segons les expressions incloses en el Reial 

Decret 2267/2004 que aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els 

establiments industrials.  

 

La densitat de càrrega de foc ponderada i corregida Qs del sector d’incendi per 

activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol altra diferent de 

l’emmagatzemat s’avalua aplicant la següent expressió: 

Ra
A

CSq
Q

i

1 iisi
S ⋅

⋅⋅
=
∑  

on  QS  És la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida del sector 

d’incendi en MJ/m2 o Mcal/m2 

 qsi Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons 

els distints processos que es realitzen en el sector d’incendi (i), en 

MJ/m2 o Mcal/m2.  

 Si Superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de 

foc, qi diferent, en m2. 

 Ci Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 

combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en els 

sector d’incendi. 

 Ra Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per 

l’activació) inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el 

sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació, 

emmagatzemant, etc.  

 A Superfície construïda del sector d’incendi en m2. 

 

La densitat de càrrega de foc ponderada i corregida Qs del sector d’incendi per 

activitats de emmagatzament s’avalua aplicant la següent expressió: 
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Ra
A

shCq
Q

i

1 iiivi
S ⋅

⋅⋅⋅
=
∑

 

on  QS, Ci, Ra i A tenen la mateixa significació que a la fórmula anterior. 

qvi càrrega de foc, aportada per cada m³ de cada zona amb procés 

diferent tipus d’emmagatzament (i) existent en el sector d’incendi, en 

MJ/m³ o Mcal/m3.  

 hi Alçada d’emmagatzematge de cada un dels combustibles (i), en m. 

 Si Superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi en m². 

 

Els valors de la densitat de càrrega de foc mitjana, qsi i qvi s’obtenen de la taula 

1.2. del Reial Decret 2267/2004. 

qsi  Zona Classificació 
Mcal/m2 MJ/m2 

Risc activ. 
Ra 

Taller Automòbils, reparació 72 300 1 
Despatx Oficines tècniques 96 400 1 

Automòbils, reparació 72 300 1 
Recanvis (*) Automòbils, venda 

d'accessoris 72 300 1 

Serveis (*) Aparells sanitàris, taller 24 100 1 

Vestuaris Guardaroba, armaris 
metàl·lics 19 80 1 

Recepció i entrega 
de vehicles Exposició d'automòbils 48 200 1 

qsi  Zona Classificació 
Mcal/m³ MJ/m³ 

Risc activ. 
Ra 

Magatzem Automòbils, magatzem 
d'accessoris 192 800 1,5 

 

 

(*) Les zones indicades no queden explícitament classificades a la taula 1.2 del 

RD 2267/2004. S’han adoptat els valors que figuren a la taula anterior per 

comparació amb d’altres activitats similars. 

SECTOR 1 (existent) JESÚS LUNAR GÁMIR 
Zona Si qsi  Grau qsi· Si· Ci Risc Qs  
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m2 Mcal/m2 MJ/m2 pelig.Ci Mcal MJ activ. 
Ra Mcal/m2 MJ/m2

Taller 638,98 72 300 1 46006,56 191694 1     
Despatx 14,71 96 400 1 1412,16 5884 1     

Recanvis 41,67 72 300 1 3000,24 12501 1     

Serveis 13,64 24 100 1 327,36 1364 1     
Vestuaris 12,88 19 80 1 244,72 1030,4 1     

hi Si qvi  qvi· Ci·hi·si Qs  Zona 
m m2 Mcal/m3 MJ/m3 

Grau 
pelig.Ci Mcal MJ 

Risc 
activ. 
Ra Mcal/m2 MJ/m2

Magatzem 2 113,68 192 800 1 43653,12 181888 1,5     
TOTAL 835,56       94644,2 394361,4 1,5 169,9 708,0 

 

La superfície del magatzem amb risc d’activació 1,5 és de 113,68 m2, superior al 

10% de la superfície total del sector (835,56 m2), per tant s’ha aplicat un Risc 

d’activació del sector considerat és de 1,5.  

 

El sector d’incendis 1 té una densitat de càrrega de foc ponderada i corregida 

de 169,9 Mcal/m² i té per tant, un Nivell de risc intrínsec de BAIX 2. 

 

SECTOR 2 (ampliació) JESÚS LUNAR GÁMIR 
Si qsi  qsi· Si· Ci Qs  

Zona 
m2 Mcal/m2 MJ/m2 

Grau 
pelig.Ci Mcal MJ 

Risc 
activ. 
Ra Mcal/m2 MJ/m2

Recepció i 
entrega de 

vehicles 
365,92 48 200 1 17564,16 73184 1 

    
TOTAL 365,92       17564,16 73184,00 1 48,0 200,0

 

El sector d’incendis 2 té una densitat de càrrega de foc ponderada i corregida 

de 48 Mcal/m² i té per tant, un Nivell de risc intrínsec de BAIX 1. 

 

El nivell de risc intrínsec d’un establiment industrial s’avalua calculant la densitat 

de càrrega de foc ponderada i corregida QE amb la següent expressió: 

∑
∑ ⋅

= i

1 ei

i

1 eiei
E

A

AQ
Q  

on  QE és la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida de l’establiment 

industrial en MJ/m2 o Mcal/m2 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201416/22 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084028-2014



 15

 Qei densitat de càrrega de foc de cadascun dels edificis industrials (i), que 

componen a l’establiment industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.  

 Aei Superfície de cadascun dels edificis industrials (i), que composen 

l’establiment industrial, en m2. 

 

ESTABLIMENT   
Ai Qsi  Qsi· Ai Qe  SECTORS 
m2 Mcal/m2 MJ/m2 Mcal MJ Mcal/m2 MJ/m2 

Sector 1 835,56 169,9 708,0 141966 591542,1     
Sector 2 365,92 48,0 200,0 17564,2 73184     
TOTAL 1201,48     159530 664726,1 132,8 553,3 

 

Segons la taula 1.3 del Reial Decret 2267/2004 que aprova el Reglament de 

Seguretat contra incendis en els establiments industrials, l’edifici objecte del 

present projecte classificat com tipus “C”, amb una densitat de càrrega de foc 

ponderada i corregida de 132,8 Mcal/m2 té un Nivell de risc intrínsec de BAIX 2. 

 

13.2.6 Condicions d’estabilitat i resistència al foc 

Les condicions d’estabilitat al foc i resistència al foc pel sector 1 (zona de 

recepció) objecte de l’ampliació que formen un sector d’incendis independent, 

amb configuració tipus “C” són les següents: 

 

ESTABILITAT AL FOC 
ESTABILIT(segons RD 2267/2004, annex II, punt 4) 

Elements R (EF) 

Estructura principal de coberta (*) NO S’EXIGEIX 

 

(*) Pilars i pòrtics que sustenten la coberta, en aplicació de l’apartat 4.2 de 
l’annex II del RD 2267/2004 
 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201417/22 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084028-2014



 16

RESISTÈNCIA AL FOC 
(segons RD 2267/2004, annex II, punt 5) 

Elements Sense funció 
portant EI (RF) 

Amb funció 
portant REI (RF) 

Delimitadors de sectors EI 60 - 

Portes delimitadores de 

sectors 
No n’hi han - 

Paret mitgera/ delimitadora 

de l’establiment  
No n’hi han  - 

 

CONDICIONS EXIGIBLES ALS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ  
(segons RD 2267/2004, annex 2, punt 3) 

Elements Classificació 

Revestiment terres CFL-s1  (M2) 

Revestiments parets i sostres C-s3 d0 (M2) 

Lluernaris no continus D-s2d0 (M3) 

Revestiments exteriors de façanes C-s3d0 (M2) 

Interiors fals sostre, aïllaments, ... C-s3d0 (M1) 

 

13.2.7 Ocupació del local 

Segons el Reial Decret 2267/2004, a l’apèndix 2, apartat 6.1. l’aplicació de les 

exigències relatives a l’evacuació dels establiments industrials, es determina 

l’ocupació dels mateixos, P,  deduïda de la següent expressió: 

P=1.10 p   per   p<100 

 

on  p representa el número de persones que constitueixen la plantilla que 

ocupen el sector d’incendi 

  P ocupació resultant (arrodonint a un nombre enter superior, si 

s’escau) 

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201418/22 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084028-2014



 17

Aquest local es trobarà ocupat per la plantilla. En aquest cas hi hauran 3 

persones de l’empresa. Per tant, 

P=1,1 x 5 = 5,5 ≈ 6 persones 

 

13.2.8 Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

El sector 2 disposa de 2 sortides situades segons plànols adjunts. D’acord amb 

el punt 6.3, apartat 2, del RD 2267/2004, per un establiment amb risc baix i 2 

sortides, el recorregut màxim és de 50 m. Per aquest sector el recorregut 

màxim resultant és de 30 m, donant compliment a l’esmentat requeriment. 

 

El sector 1 disposa d’una sortida, situada segons s’indica en els plànols 

adjunts. D’acord amb el punt 6.3, apartat 2, del RD 2267/2004, per un 

establiment amb risc baix i 1 sortida, el recorregut màxim és de 50 m si 

l’ocupació és inferior a 25 persones. Per aquest sector el recorregut màxim 

resultant és de 30 m, donant compliment a l’esmentat requeriment. 

Les dimensions mínimes que han de complir les portes i passadissos del 

recorregut d’evacuació s’indiquen en el DB SI Secció SI 3 del CTE, a l’Article 4 , 

taula 4. S’ha de complir la següent expressió: 

A =  P/200 

on A amplada de la porta/passadís (m) 

 P núm. total persones assignades  

 

Aplicant la hipòtesi de bloqueig per a una de les sortides, 

A =  6 / 200 = 0,03 m d’amplada 

Les portes incloses en el recorregut d’evacuació no són inferiors a 0.80 m 

d’amplada.  

 

S’adjunta plànols de planta on es situen els rètols requerits per a la 

senyalització dels mitjans d’evacuació en el DB- SI 3.7. 

 

13.2.9 Instal·lacions de mesures de protecció contra incendis 
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Les instal·lacions contra incendis que s’instal·len al sector 1 (zona de recepció), 

objecte de l’ampliació, corresponen a un sector d’incendi en edifici configuració 

tipus “C”, segons el RD2267/2004, amb risc intrínsec baix. Les mesures contra 

incendis que s’adoptaran seran les següents: 

 Sistemes automàtics de detecció d’incendi: No és obligat en edificis tipus C 

per activitats de producció ni de magatzem amb un nivell de risc intrínsec baix 

ni amb sectors d’emmagatzematge amb un nivell de risc intrínsec mig de 

superfície inferior a 1.000 m² 

 Sistemes manuals d’alarma d’incendi: És obligat per activitats de producció 

i/o de magatzem que no disposen de sistema de detecció d’incendis. 

 Sistemes de comunicació d’alarma: No són obligats per establiments amb 

superfície total construïda inferior de 10.000 m2. 

 Sistemes de subministrament d’aigua contra incendis: No és obligat en 

aquest cas. 

 Sistemes d’hidrants exteriors: No és obligat en edifici tipus C amb nivell de 

risc intrínsec baix, ni per sectors amb un nivell de risc intrínsec mig de 

superfície inferior a 3.500 m². 

 Extintors: Instal·lació de 2 extintors contra incendis d’eficàcia mínima 21A-

113B  situats estratègicament en tota la superfície del local, en llocs visibles i 

de  fàcil accés, segons queden grafiats en els plànols de planta adjunts i 

seran 2 de Pols Polivalent i a fi d’aconseguir eficàcia  contra focs de classe A, 

B i C.  

 Sistemes de boca d’incendi equipades: No és obligat en edifici tipus C per 

sectors amb nivell de risc intrínsec baix, ni per sectors amb un nivell de risc 

intrínsec mig de superfície inferior a 1.000 m². 

 Sistemes de columna seca: No és obligat. 

 Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua: No és obligat en edifici tipus C 

per sectors amb nivell de risc intrínsec baix, ni per sectors amb un nivell de 

risc intrínsec mig de superfície inferior a 2.000 m² 

 Sistemes d’aigua polvoritzada: No és obligat. 

 Sistemes d’escuma física: No és obligat. 
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 Sistemes d’extinció per pols: No és obligat. 

 Sistemes d’enllumenat d’emergència: S’instal·len blocs d’emergència per 

senyalar les sortides, tal i com queda representat als plànols adjunts. 

Aquests mitjans de protecció es senyalitzaran amb senyals d’acord amb la 

norma UNE 23033-1 i les seves dimensions seran com a mínim 210 x 210 mm 

atès que la distància d’observació no supera els 10 m. S’adjunta plànol amb la 

indicació dels rètols. 

 

13.2.10 Condicions de l’entorn i accessibilitat per a bombers 

Atès que es tracta d’un edifici industrial i s’aplica el RD 2267/2004, les condicions 

de l’entorn dels edificis i d’aproximació són les que s’estableixen en l’apartat A, 

de l’annex II de l’esmentat RD. La façana de l’edifici es pot considerar accessible 

perquè compleix les següents condicions: 

− Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici de forma que 

l’alçada de el replanell de la finestra respecte al nivell de la planta a la que 

s’accedeix no sigui superior a 1.20 m 

− Les dimensions horitzontal i vertical han de ser com a mínim 0.80 m i 1.20 

m, respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos 

forats consecutius no pot excedir de 25 m, mesurats sobre la façana. 

− No s’han d’instal·lar a façana elements que impedeixin o dificultin 

l’accessibilitat a l’interior de l’edifici a través dels forats, a excepció dels 

elements de seguretat situats en aquests forats de les plantes amb 

l’alçada d’evacuació no superior a 9 m. 

 

El subapartat A.1. a) no és d’aplicació en aquest cas atès que l’alçada 

d’evacuació descendent no és major de 9 m. Tampoc és d’aplicació el subapartat 

b) perquè l’edificació no es troba en zona limítrofes o interiors a àrees forestals. 

 

D’acord amb l’apartat A.2 sobre condicions d’aproximació dels edificis, els vials 

d’aproximació fins a les façanes accessibles dels establiments industrials, així 

com els espais de maniobra, han de complir aquestes condicions: 
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− Amplada mínima lliure de 5 m 

− Alçada mínima lliure o de gàlib 4.5 m 

− Capacitat portant del vial 2000 kp/m² 

En els trams amb corba, el carril de rodament ha de quedar en l’interior de la 

corona circular, de radi interior mínim 5.3 m i 12.5 m de radi exterior, amb una 

amplada lliure de circulació de 7.20 m. L’establiment està situat a la carretera 

comarcal C-13, km 27,9 i es compleixen aquestes condicions. 

 

14. Normes de prevenció de protecció sobre el medi ambient 

 

Veure annex informe ambiental annex al present pla especial 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 24 de març de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al
municipi de Serinyà.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 17 de desembre de 2013 i de 20 de
desembre de 2012, va adoptar, entre altres, els acords següents:

 

Exp.: 2011 / 043454 / G

Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Serinyà

 

Acord de 17 de desembre de 2013

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, promogut i tramès per
l’Ajuntament de Serinyà en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 23 de juliol de 2013, sense perjudici
del que en resulti del tràmit d’execució de les sentències judicials recaigudes.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 20 de desembre de 2012, i les normes urbanístiques
corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.

-3 Manifestar que el document del POUM de Serinyà ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a
l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha
estat considerada prèvia la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 25.7 de la Llei
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Acord de 20 de desembre de 2012

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Serinyà promogut i tramès per
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 Pel que fa als INFORMES, cal incorporar les prescripcions dels informes emesos que no han estat
introduïdes en el document i que es detallen en l’apartat de valoracions d’aquest informe. Així mateix, cal
sol·licitar l’informe a la Direcció General de Turisme i incorporar les prescripcions de l’informe, si escau.

També cal sol·licitar de nou informes a l’Institut Geològic de Catalunya i al Departament d’Empresa i Ocupació
(Secció d’Activitats Radioactives, Extractives i Energia), atès el caràcter desfavorable dels que es van emetre
respecte al document aprovat inicialment.

-1.2 Pel que fa als SISTEMES URBANÍSTICS:

Amb caràcter general, el POUM ha de fixar, en el cas que proposi nous sistemes urbanístics d’equipament
públics i zones verdes públiques en sòl urbà no inclòs en cap àmbit de gestió, el sistema d’obtenció d’aquests
terrenys amb destinació pública, així com preveure la compleció de la urbanització del sistema viari.
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PEU 01 Pla especial urbanístic de protecció del Serinyadell. El POUM ha d’aclarir, en la normativa, si preveu el
desenvolupament del PEU com a sistema o bé delimita un àmbit de protecció que inclou zones i sistemes. En el
cas que sigui sistema, cal determinar si es preveu de titularitat pública o privada i el sistema de gestió.

-1.3 Pel que fa al SÒL URBÀ

Zona de nucli antic, clau 1: cal determinar, normativament, la profunditat edificable de la planta baixa (article
138).

Zona d’ordenació en illa tancada, clau 3, zona d’ordenació en illa oberta, clau 4, zona cases en filera, clau 5a i
5b i zona serveis, terciari/comercial, clau 8b: cal determinar, normativament, la parcel·la mínima d’aquestes
zones.

Zona de serveis, terciari/comercial, clau 8a: cal determinar, també, el front de parcel·la.

Zona transformació, clau 10: cal completar els plànols d’ordenació o els paràmetres urbanístics necessaris per
a l’atorgament de llicències d’edificació de les normes urbanístiques de la zona 5a per al sòl qualificat de zona
transformació, clau 10.

Cal regular, normativament, la definició de la subclau hp (per exemple completant l’article 17 Reserves per
habitatges de protecció pública), tal i com determina la llegenda dels plànols d’ordenació (reserves de sòl
destinat a habitatge de protecció).

-1.4 Pel que fa als POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA:

Cal suprimir el segon punt de la següent anotació de les fitxes dels polígons d’actuació urbanística del POUM, i
deixar el primer punt: “Les dades resultants de l’aplicació dels percentatges de sòl públic i privat, del coeficient
d’edificabilitat i de la densitat tenen caràcter indicatiu. Les superfícies i percentatges es podran precisar amb
cartografies més detallades”. Així mateix, es recomana establir en l’articulat de les normes urbanístiques els
percentatges de sòl públic i privat, el coeficient d’edificabilitat (o sostre màxim) i els habitatges lliures i
protegits.

Cal mantenir, com a polígon d’actuació urbanística, l’antiga UA-04 de les Normes subsidiàries de planejament
fins que no s’hagi lliurat l’obra d’urbanització i s’hagi recepcionat per part de l’Ajuntament, ja que s’ha
observat que les obres d’urbanització de la UA-04 no estan executades.

PAU 01: cal mantenir el PAU 01 en el sòl no urbanitzable del municipi, ja que no forma un continu amb el teixit
urbà existent del municipi, sinó que és una peça aïllada situada enmig del sòl no urbanitzable.

PAU 05 i PAU 08: el POUM ha de justificar la nova traça del carrer que es proposa i, en cas de mantenir-se, cal
completar la urbanització del vial fins arribar a connectar amb el camí existent (banda est).

Cal preveure, per a l’ordenació dels polígons PAU 05, PAU 08 i PAU 09, la doble qualificació de subclau 2 i
subclau 2hp (d’acord amb l’article 66.4.a del Reglament).

PAU 06: per les dimensions del polígon i per la incidència urbana l’ordenació urbanística de l’àmbit, cal que es
desenvolupi a través d’un sector subjecte a pla de millora urbana, sense perjudici que el POUM estableixi
aquelles determinacions vinculants pel desenvolupament del sector en els termes que indica l’article 68.6 del
Reglament de la Llei d'urbanisme.

PAU 10: es recomana que la zona verda del polígon estigui inclosa en l’àmbit de protecció del PEU-01, per tal
de garantir-ne el tractament adequat en relació amb l’entorn de l’espai fluvial.

-1.5 Pel que fa als SECTORS SUBJECTES A PLANEJAMENT DERIVAT:

Les normes urbanístiques han de completar la regulació i indicar que les determinacions addicionals a les
assenyalades pel Reglament de la Llei d’urbanisme en els articles 68.3, 68.4, 68.5 que el POUM estableix tenen
caràcter indicatiu, llevat que tinguin per objecte l’establiment de criteris sobre la connexió amb la xarxa viària
o l’emplaçament dels sistemes urbanístics públics, i s’indiqui, de forma expressa, el seu caràcter vinculant.

-1.6 Pel que fa al SÒL URBANITZABLE:

Sector PPU-01: cal que el POUM indiqui, amb caràcter vinculant, la ubicació concreta del sistema
d’equipaments esportius i el sistema viari necessari que garanteixi l’accés amb l’objecte de permetre, si arribés
el cas, el trasllat del camp de futbol a través de l’ocupació directa dels terrenys i garantir la continuïtat de la
pràctica esportiva. Així mateix, caldrà condicionar el desenvolupament del sector urbanitzable al
desenvolupament previ del polígon d’actuació urbanística veí PAU 6 (ara subjecte a desenvolupament a través
d’un PMU).
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. Sector PPU-02: cal plantejar el PPU-02 com un sòl urbanitzable no delimitat i, en aquesta línia, les normes
urbanístiques del POUM han de prescriure les determinacions de desenvolupament de l’article 68.5 del
Reglament de la Llei d'urbanisme.

Cal suprimir la rotonda prevista en l’ordenació del sector, ja que es considera innecessària per al trànsit
d’aquesta banda del municipi i poc integrada amb el caràcter rural de l’entorn.

Pel que fa al sistema d’espais lliures a banda de la reserva d’espais lliures prevista en el sud del sector, el
POUM ha de preveure, en l’àmbit, una superfície d’espais lliures que garanteixi la funcionalitat que determina
l’article 9 de la Llei d’urbanisme.

El POUM ha de plantejar la classificació com a sòl urbanitzable dels terrenys situats al nord del camí d’en
Solaric, en el sentit que semblaria més coherent limitar el creixement urbà al límit físic del camí. En tot cas, si
es manté la classificació d’aquests terrenys, s’han de mantenir lliures d’edificació i, per exemple, preveure-hi
els sistemes d’espais lliures prescrits en el paràgraf anterior.

Sector PPU 06: cal dividir el PPU-06 en dos sectors, un corresponent al nord de la riera, on actualment hi ha
l’activitat industrial i, l’altra corresponent al sud de la riera. Aquest últim s’ha de plantejar com un sòl
urbanitzable no delimitat i les normes urbanístiques del POUM han de prescriure, per a aquest sector, les
determinacions de desenvolupament de l’article 68.5 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

-1.7 Pel que fa al SÒL NO URBANITZABLE:

Cal completar la regulació de l’ús de turisme rural en l’article 212.2.f), 229.2.f), 230.2.f), 232.2.e) i 233.2e),
en el sentit que l’ús de turisme rural s’admet, únicament, en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i
cases rurals del POUM i no en tots els habitatges del sòl no urbanitzable. També, cal completar l’article 215.1,
en el sentit que només s’admeten, com a noves, les construccions auxiliars destinades a turisme rural. I
finalment, cal suprimir la possibilitat de destinar a turisme rural les edificacions residencials legalment
implantades que no s’ajustin als supòsits d’usos permesos per la vigent Llei d’urbanisme que regula l’article
227.2 de les normes urbanístiques.

Pel que fa a la superfície dels nous habitatges familiars (article 222.2.b), cal completar la regulació de la
superfície màxima d’aquests habitatges i establir que ha de ser la mínima i imprescindible per al programa
familiar. Així mateix, pel que fa a l’ampliació dels habitatges familiars existents, (article 222.2.d), cal que les
normes urbanístiques determinin que només s’admeten les ampliacions, si són necessàries i estan degudament
justificades per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.

PEU 05 Mas Casadevall: cal suprimir la delimitació de l’àmbit i fixar les actuacions previstes en el marc de la
fitxa del Catàleg de masies i cases rurals. El planejament ha d’establir que el sostre màxim admès és el mínim i
imprescindible segons l’ús a què es destini, i ha d’estar degudament justificat i no fixar un sostre sense
conèixer, exactament, la destinació de les construccions i les necessitats de l’ús. Així mateix, s’ha de completar
la regulació i establir que els usos complementaris que proposen són vinculats a l’activitat.

PEU 06 can Dilmè, PEU 07 Moradell – Bertran i PEU 08 can Boix: Aquestes construccions s’han d’incloure en el
Catàleg de masies i cases rurals del municipi que forma part del POUM, en un apartat nou referent a “altres
construccions”, i el document ha de justificar que cada una d’elles té els requisits de l’article 47.3.c, sense
perjudici que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona valori, en el document del text refós, la idoneïtat de
la seva inclusió.

-1.8 Pel que fa al CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS:

El percentatge d’ampliació (article 223.6.1) s’ha de referir a la superfície (m²), ja que la determinació de les
ampliacions a través del volum de la construcció genera més imprecisions.

Cal completar la regulació de les ampliacions de les masies i cases rurals i indicar que aquestes han de ser les
mínimes i imprescindibles i que, en cada cas, caldrà justificar l’ampliació en relació amb les necessitats dels
usos establerts.

Cal referir el percentatge d’ampliació de les masies i cases rurals al sostre de l’edificació existent, que reuneix
valors suficients que justifiquen la seva preservació i recuperació i que correspon als volums principals del mas,
de manera que les construccions auxiliars adossades o no, identificades en les fitxes de les masies i cases
rurals, que no tenen els valors que determina l’article 47.3.a), no computin als efectes de possibles
ampliacions.

La normativa ha d’indicar que, en els casos de masies i cases rurals que ja hagin tingut ampliacions recents,
aquestes han de computar dintre del percentatge admès.

Cal modificar l’article 223 de les normes urbanístiques en el sentit que s’han de donar els dos supòsits, és a
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dir, l’existència dels habitatges i acreditació documental per a admetre la divisió horitzontal.

Es recomana que l’ús hoteler en les masies i cases rurals sigui admissible en aquelles masies de superfície
aproximada de 1.000 m². Per aquest motiu, es recomana completar l’article 223 i eliminar aquest ús de les
masies i cases rurals de superfície inferior als 1.000 m².

Les normes urbanístiques han d’indicar que, en les edificacions de l’apartat de ruïnes, s’admeten, únicament,
les actuacions de reconstrucció i rehabilitació, per tal de retornar a l’estat original de l’edificació sense admetre
cap tipus d’ampliació i, per tant, limitar l’actuació a la superfície construïda existent. En aquesta línia, cal
suprimir la possibilitat que admet en l’apartat de condicions d’ordenació i edificació de les fitxes de ruïnes en
determinats casos de construcció “d’un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30 m² separat de
la masia, com a mínim, 15 metres”.

El POUM ha de completar la informació gràfica de les fitxes CR11 les Planetes i CR12 Magrill de Ser amb
l’emplaçament de les construccions.

La fitxa CR13 can Pastor no justifica que la construcció tingui valors suficients per ser inclosa en el Catàleg de
masies i cases rurals i, per tant, s’ha d’excloure.

Pel que fa als elements inclosos en l’apartat de ruïnes, cal documentar i ampliar la justificació de la idoneïtat
d’incloure les edificacions següents. És a dir, cal justificar les raons per les quals es proposa la seva inclusió
demostrant l’existència d’un habitatge, així com la possibilitat de delimitar el perímetre i de reconèixer l’alçària
de les construccions, indicant la facilitat d’accés, la facilitat d’implantació dels serveis d’aigua potable, energia
elèctrica o alternativa i depuració d’aigües residuals... En el cas que no es justifiquin suficientment aquests
aspectes, caldrà excloure-les del Catàleg:

- R01 can Canelles

- R04 la Rajoleria

- R07 Bach Esteve

Cal excloure les fitxes següents, atesa la seva escassa o nul·la entitat arquitectònica:

- R03 Brunyoles

- R09 can Vilar

- R10 el Casal

- R11 mas Serra

Pel que fa als habitatges existents que no són objecte del Catàleg de masies i cases rurals recollits en
l’inventari d’habitatges i xalets i que han estat legalment implantats, les normes urbanístiques del POUM han
de concretar que les ampliacions possibles són aquelles necessàries i degudament justificades per assolir les
condicions mínimes d’habitabilitat.

-1.9 Pel que fa a la NORMATIVA:

Amb caràcter general, cal indicar que els documents del POUM haurien d’actualitzar les referències normatives
a la vigent Llei d’urbanisme: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. En concret, s’ha d’adequar, al redactat de la Llei
d’urbanisme vigent, l’article 2 de les normes urbanístiques, l’article 215.1. f) pel que fa a les noves
construccions destinades a les activitats de turisme rural, l’article 17 pel que fa a les reserves d’habitatge de
protecció pública, la disposició transitòria primera apartat 5 (cal fer referència a l’article 53.3.f en lloc de
l’article 53.3).

Cal suprimir la determinació de l’article 8.6, perquè no s’adequa a la legislació urbanística vigent en tant que
suposaria un increment de les càrregues urbanístiques i dels sistemes urbanístics previstos pel POUM, i caldria
la tramitació d’una modificació de planejament general.

Cal suprimir la determinació de l’article 15, ja que planteja un supòsit que no és vàlid per deixar sense efecte
un pla, sense perjudici de tramitar un canvi de sistema d’actuació d’acord amb l’article 129 del Reglament de la
Llei d'urbanisme.

Cal indicar si existeix algun cas del supòsit plantejat en l’article 46.2. Si és així, aquestes edificacions han de
tenir la qualificació de sistema d’equipaments i, si no existeix cap supòsit, seria aconsellable suprimir la
determinació.
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Cal completar la regulació de l’article 48.2 de les normes urbanístiques i indicar que aquest precepte és
possible, sempre que es mantingui la titularitat pública, mitjançant la concessió administrativa i es garanteixi la
funcionalitat del sistema (article 35.2 de la Llei d’urbanisme).

Cal adequar l’article 50.4 de les normes urbanístiques a l’article 67.1.d de la Llei d’urbanisme (assignació i
modificació d’ús del sistema urbanístic d’equipaments comunitari a través dels plans especials urbanístics).

Cal adequar l’apartat condició d’ús de les diferents zones a l’article 114.3.4 de les normes urbanístiques del
POUM i a la legislació sectorial en matèria de comerç.

Cal completar les determinacions de l’article 211 de les normes urbanístiques amb les disposicions de l’article
47.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, pel que s’admet aquesta possibilitat sempre que no doni lloc a una
resta de finca matriu inferior a la unitat mínima de conreu o forestal.

Cal establir en lloc de serveis urbanístics bàsics (article 215 de les normes urbanístiques), “els
subministraments necessaris i els nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat,
salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics”, d’acord amb
l’article 51.2 de la Llei d’urbanisme, ja que ens trobem en el sòl no urbanitzable del municipi.

Cal excloure el concepte de nucli de població (article 216) de la regulació del sòl no urbanitzable del POUM.

Cal adequar la tramitació establerta en l’article 217 i 218 de les normes urbanístiques en relació amb les
construccions agràries, forestals i ramaderes al procediment que determina l’article 49.2 de la Llei d’urbanisme
en lloc del 48.

En general, cal fixar les possibles ampliacions de les construccions en sòl no urbanitzable a través del
paràmetre de la superfície, per tal d’evitar confusions (en concret article 222.2.d) i article 223.6.1.a).

La disposició transitòria cinquena de les normes urbanístiques regula el règim de llicències en edificacions
incloses en sectors urbans no desenvolupats. Caldria completar la disposició i regular que es tramitaran d’acord
amb les llicències provisionals regulades a l’article 54 de la Llei d’urbanisme.

-1.10 Pel que fa al CATÀLEG DE PATRIMONI: mentre que que l’article 268 de les normes urbanístiques no
estableix la informació que determina l’article 95.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme per als Catàlegs de
béns protegits, el POUM ha d’establir què fa l’Inventari de béns a protegir en lloc del Catàleg.

-1.11 Pel que fa a la DOCUMENTACIÓ:

Cal completar la documentació de l’apartat 4 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA en un apartat
concret amb el contingut que determina l’article 76 del Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa a l’agenda i
l’establiment de les previsions temporals d’execució de les determinacions del Pla d'ordenació urbanística
municipal, per tal de facilitar la comprensió del document i que concreti els terminis temporals de cada etapa.

La documentació del POUM ha de justificar que el sistema general d’espais lliures públics respon, com a mínim,
a la proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no
inclòs en cap sector de planejament urbanístic, d’acord amb l’article 58.1.f) de la Llei d’urbanisme.

En relació amb les tres sentències existents en sòl urbà, cal completar la documentació tramesa amb una
motivació reforçada d’aquelles determinacions que proposa el POUM i que pot afectar el compliment de les
sentències. En aquest sentit, cal una justificació pormenoritzada de les modificacions plantejades i de la
racionalitat de l’interès públic urbanístic que concorre en la nova ordenació.

Cal completar la informació de l’article 214 en relació amb l’”Estudi sobre els criteris tècnics de referència que
han de delimitar, ja que aquest document no està localitzat dins del POUM.

Cal completar els plànols d’ordenació amb el traçat del gasoducte Serinyà-Figueres aprovat pel Pla especial per
a la construcció del gasoducte Serinyà-Figueres, que té per objecte la implantació i l’execució d’un gasoducte
Serinyà – Figueres (DOGC 4982, de 5 d’octubre de 2007) i el traçat de la línia elèctrica de 132 kV aprovada pel
Pla especial urbanístic per a la línia elèctrica de 132 kV SE Serinyà fins al suport T.101 de la L/132 kV SE
Figueres-SE Renfe Llançà (DOGC 5575, de 25 de febrer de 2010).

Cal indicar que la totalitat dels documents (memòria, agenda, avaluació econòmica...) que formen part del
POUM han de ser modificats o completats en coherència amb les prescripcions fixades per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona.

S’ha de completar la documentació administrativa amb un informe tècnic que justifiqui el compliment de les
prescripcions de l’acord de la Comissió.

-1.12 Pel que fa a les ERRADES MATERIALS:
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L’article 71.4 regula l’edificabilitat màxima de parcel·la com el sostre màxim que pot assolir una parcel·la
resultat de multiplicar la superfície pel coeficient d’edificabilitat neta o de parcel·la. No obstant això, la mateixa
disposició determina que “s’expressa en metres quadrats de sostre per metres quadrats de sòl (m² sostre/m²
sòl)” quan hauria de ser m².

L’article 89.3 regula una determinació incoherent (“Només es permeten cap tipus de reculades...”)

L’article 38 regula els camins rurals del municipi. L’apartat 1 de l’esmentat article fa referència a l’Inventari de
camins del municipi de Serinyà i determina que està aprovat des de l’any 2004 pel Consell Comarcal de Pla de
l’Estany. Cal que el POUM justifiqui aquest aspecte i, si aquest document no està aprovat, concretar que es
troba en tramitació.

L’article 167 ha de completar el darrer paràgraf:”cessió gratuïta i obligatòria lliure de càrregues urbanístiques
de l’aprofitament urbanístic i reserva del sostre residencial de nova implantació que determini la legislació
urbanística i sectorial” amb el percentatge de l’aprofitament urbanístic de cessió i amb la reserva d’habitatge
de protecció pública, d’acord amb les determinacions de la Llei d’urbanisme.

- La fitxa del PAU-09 estableix que el polígon té per objecte la prolongació dels carrers d’Esponellà i de Ponent.
Tot i això, aquest polígon no limita amb aquests carrers.

- La fitxa del sector PPU-06 (article 204) en el tercer paràgraf de l’apartat 204.5 determina que “les
edificacions seguiran tipologies d’habitatges d’indústries aïllades, es prohibeixen expressament les indústries
entre mitgeres”. En tant que estem en un sector de sòl industrial, s’hauria de suprimir la paraula “habitatge” de
la determinació indicada.

- Els articles 251 i 252 regulen el PEU 09 Hípica Equinatur i el PEU 10 Canova de la Font, així com la disposició
addicional segona estableix que el contingut del PEU Hípica Equinatur i del PEU Canova de la Font no
s’incorporen en el POUM i que aquests documents continuen vigents.

En aquestes disposicions, es determina que aquests plans especials estan aprovats, però que no són vigents
perquè falta “donar conformitat d’un text refós per a la seva publicació”. En aquest sentit, cal indicar que
aquests planejaments ja són vigents. Concretament, el PEU Hípica Equinatur va ser publicat en el DOGC 5660,
de 30 de juny de 2012, i el PEU Canova de la Font va ser publicat en el DOGC 6023, de 13 de desembre de
2011.

- PEU 11 mas Pelegrí (article 253): l’objectiu del Pla especial és el condicionament del mas Pelegrí a turisme
rural dedicat a la pràctica professional del cicloturisme, seguint les determinacions del PEU aprovat per la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en la sessió de 24 de juliol de 2007.

En aquest sentit, cal indicar que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 12 de març de
2010, va aprovar una modificació de l’esmentat Pla especial mas Pelegrí (DOGC 5619, de 30 d’abril de 2010)
que el POUM no recull, ni en l’article 253, quan regula el PAU 11 mas Pelegrí, ni en la disposició addicional
segona de les normes urbanístiques. Si aquest document es manté vigent, caldria indicar-ho en les normes del
POUM.

Falta completar la llegenda dels plànols d’ordenació amb el sistema de Xarxa viària trànsit restringit – prioritat
invertida, clau Xr i amb el sistema aeroportuari, clau A.

L’apartat 2.2.7 de la memòria (plana 171) hauria de ser “Ordenació de les edificacions i els usos en sòl no
urbanitzable” en lloc de “sòl urbanitzable”.

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
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s’entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2011/43454/G&set-locale=ca

 

Girona, 24 de març de 2014

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Pla d'ordenació urbanística municipal de Serinyà

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
 

 

(14.084.006)
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Annex 
Normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal de Serinyà 
 
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL I NATURALESA I CONTINGUT DEL POUM 
 
Article 1 Objecte i àmbit territorial 
1. L’objecte d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és la 
regulació urbanística en el territori de l’àmbit municipal, determinant un règim 
urbanístic del sòl a cada parcel·la o àmbit d’aquest. 
2. L’àmbit territorial el conformen tots els sòls compresos dins del terme 
municipal de Serinyà. 
 
Article 2 Marc legal 
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha redactat d’acord amb la 
legislació urbanística i la legislació sectorial vigent aplicable i d’acord amb les 
restants disposicions aplicables. 
2. La referència a la legislació urbanística vigent, feta en aquest article com en 
els preceptes successius, s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a 
Catalunya, consistents en les lleis, els reglaments i disposicions que les 
desenvolupen o posteriors que els modifiquin d’acord amb el règim transitori 
que s’estableixi, així com la legislació urbanística de l’estat en allò que sigui 
d’aplicació bàsica i, amb caràcter supletori, en allò que no sigui contradictori, 
modifiqui o vulneri les competències de la Comunitat autònoma de Catalunya 
en matèria d’ordenació del territori, urbanisme, habitatge i medi ambient. 
3. La utilització de determinades abreviatures en aquestes normes 
urbanístiques s’entendran referides a les disposicions legals següents: 
a) Legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya: 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010) modificat per la Llei 3/2012 
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012) (LUC). 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 24.07.06) (RLU). 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (DOGC núm. 5044, de 
09.01.2008) 
b) Legislació urbanística estatal: 
- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei de sòl (BOE núm. 154 de 26.06.2008) (LS). 
c) Planejament territorial i plans directors urbanístics: 
- Pla territorial parcial de les comarques gironines (DOGC 5735, de 15.10.2010) 
(PTP-CG) 
- Pla director urbanístic del Pla de l’Estany (DOGC 5612, de 22.04.2010) (PDU-
PE) 
4. La referència a la legislació sectorial vigent que es faci en aquestes normes 
urbanístiques s’entendrà que es remet a l’ordenament jurídic vigent a 
Catalunya, en la matèria que es tracti i en cada moment (legislació comunitària, 
estatal, autonòmica o local). 
 
Article 3 Iniciativa i competències 
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1. El desenvolupament d'aquest Pla general correspon, en primer lloc, a 
l'Ajuntament de Serinyà. Tanmateix, els particulars poden proposar i realitzar la 
redacció de plans i projectes urbanístics dintre de les competències que 
estableixen la legislació urbanística vigent i aquest Pla. 
2. Correspon, als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, 
òrgans de l'administració de l'Estat, Diputació provincial o altres òrgans 
d'administració local supramunicipal que es puguin crear, el desenvolupament 
de les actuacions de la seva competència, per a la progressiva execució de les 
determinacions del Pla. 
 
Article 4 Vigència 
Aquest POUM entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes 
urbanístiques, i mantindrà la seva vigència de forma indefinida mentre que no 
es produeixi la seva revisió. 
 
Article 5 Modificació i revisió del POUM 
1. L’alteració del contingut del Pla es farà a través de la seva revisió o amb la 
modificació d’algun dels elements que el constitueixen, seguint el mateix 
procediment establert per a la seva formulació. 
2. Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les 
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament 
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, aquesta es tramitarà 
d’acord amb el procediment establert a l’article 98 de la LUC. 
3. Seran circumstàncies que justificaran la revisió d’aquest Pla general les 
següents: 
- El transcurs de 12 anys des de la data d’aprovació definitiva. 
- El termini de 8 anys si, en aquest temps, les previsions de creixement del Pla 
s’han consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%. 
- L’alteració de l’estructura general i orgànica del territori o bé substancialment 
la classificació del sòl. 
- Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 
 
Article 6 Contingut i interpretació 
1. Aquest POUM està integrat pels documents següents: 
- Memòria descriptiva, justificativa i estudis complementaris 
- Plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en sòl urbà 
consolidat, plànols del traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de 
subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de 
telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis 
establerts pel Pla. 
- Normes urbanístiques. 
- Catàleg de béns a protegir. 
- Catàleg de masies i cases rurals 
- Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
- Documentació mediambiental. 
- Memòria social. 
2. Aquestes normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen el 
cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Serinyà, i 
prevalen sobre els restants documents del Pla. Per a allò no previst per les 
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Normes, s'aplicarà la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en 
cada cas. 
3. En la interpretació de les determinacions del POUM que s’expressen 
gràficament en el plànols d’ordenació, prevaldran aquells que siguin d’escala 
més gran (el divisor de l’escala més petit), és a dir, aquells en què la definició 
de les determinacions és més acurada. 
4. En casos de conflicte entre les dades gràfiques/numèriques dels plànols i 
l’escrita de les normes urbanístiques, preval el que estableixi la documentació 
escrita, excepte si el conflicte es refereix a la quantificació de superfícies de sòl, 
supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 
5. Els documents d'aquest planejament general s'interpretaran sempre atenent 
el seu contingut i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la 
memòria. En casos de contradicció entre documents o d'imprecisió, prevaldrà 
sempre el criteri de major dotació d’espais públics i de major protecció 
ambiental, menor densitat o un índex d’aprofitament menor. 
 
CAPÍTOL II DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM 
 
Article 7 Planejament urbanístic derivat 
1. Amb l'objecte de complementar les determinacions del POUM, d'acord amb 
allò que preveu la legislació urbanística vigent, s’elaboraran: plans parcials 
urbanístics, plans parcials de delimitació, plans especials urbanístics, plans de 
millora urbana, catàlegs de béns protegits, ordenances municipals i projectes 
d'urbanització. 
2. Els plans que es redactin en desenvolupament d’aquest POUM hauran de 
garantir les connexions amb els sistemes generals i justificar l’autonomia de 
funcionament de la seva ordenació, aplicant els criteris de sostenibilitat del 
territori que determini l’Ajuntament de Serinyà. 
3. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de 
desenvolupament de les previsions d'aquest POUM, hauran de garantir 
l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d'ús públic, i no 
seran aprovats si no observen les determinacions i els criteris establerts a la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, i en els corresponents reglaments. 
4. D’acord amb les directrius del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, els plans destinats, totalment o parcialment, a usos 
industrials hauran d’incorporar, quan sigui necessari, pel que fa a la protecció 
del medi ambient, les regulacions següents: 
a) Determinació de les infraestructures i equipaments necessaris per dur a 
terme la gestió ambiental i infraestructures de recollida i tractament d’aigües 
residuals conjuntament per a tot el sector, estació de vigilància de la 
contaminació atmosfèrica, sistema de recollida de residus urbans i assimilables 
amb reserves d’espai suficient per a contenidors per a la recollida selectiva, 
sistemes d’atenció d’atenuació del soroll derivat de l’activitat industrial, 
instal·lació de la xarxa d’extinció d’incendis i reserva de sòl, si escau, per a 
instal·lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, reciclatge i eliminació de 
residus industrials, d’acord amb les determinacions de l’article 43 de la Llei 
6/93, de 15 de juliol, reguladora de residus. 
b) Ordenances específiques per a la protecció del medi on, d’acord amb la 
normativa vigent en cadascuna d’aquestes, s’hauran de regular, com a mínim, 
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els aspectes relacionats amb les aigües residuals, la protecció de l’ambient 
atmosfèric (emissions a l’atmosfera) els sorolls i les vibracions. 
5. Els documents de planejament derivat que desenvolupin el POUM hauran 
d’incloure un annex on es justifiqui la incorporació de les mesures preventives, 
correctores o compensatòries determinades a l’informe ambiental del 
planejament general i derivat. 
6. Els documents de planejament derivat que confrontin o incloguin cursos 
fluvials hauran d’incloure l’avaluació de risc hidrològic respecte a les crescudes 
extraordinàries dels cursos fluvials, per tal de confirmar les propostes del 
planejament derivat i determinar, si cal, modificacions i/o actuacions 
d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries 
segons els criteris tècnics aprovats pel Consell d’administració de l’ACA el 28 
de juny de 2001 i modificats el 2 de març de 2006, sobre l’ocupació dels 
terrenys integrats en el sistema hídric, les zones inundables i les 
determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU. 
7. Pel que fa al risc d’inundacions, la comptabilitat de les previsions de nous 
desenvolupaments a les zones potencialment inundables, corresponents als 
cursos fluvials existents, resten supeditades a la previsió de mesures 
estructurals concretes que permetin garantir l’autoprotecció i la seguretat de la 
població, i que han de ser, com a mínim, les següents: 
a) Sistemes de drenatge específicament dissenyats per cabals de les zones 
inundables per un període de retorn de 500 anys o altres sistemes de mitigació 
o prevenció dels efectes de les inundacions. 
b) No construcció de baixos, garatges ni zones, en general, a cotes inferiors a 
la del carrer. 
c) Existència, com a mínim, de dues vies d’evacuació independents en els 
elements nous urbans unitaris previstos (especialment en el conjunt d’un sector 
de desenvolupament en sòl urbanitzable). 
8. En el cas que l’anàlisi dels riscos geològics determini zones afectades per un 
risc geològic (zones amb susceptibilitat), que coincideixin amb zones on es 
prevegi alguna actuació urbanística, caldrà la realització d’un estudi de detall 
que determini el grau de perillositat del fenomen o fenòmens involucrats. 
 
Article 8 Desplegament del Pla en el sòl urbà 
1. Les determinacions del POUM són d’aplicació directa en sòl urbà, llevat dels 
àmbits on es preveu la redacció de plans de millora urbana, la delimitació dels 
quals ve fixada en els plànols d’ordenació. 
2. Els propietaris de sòl urbà consolidat han d’acabar o completar, a càrrec seu, 
la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
en els termes de l’article 42.2 de la LUC. 
3. En sòl urbà no consolidat on només calgui la cessió obligatòria i gratuïta de 
part de la vialitat i/o de terrenys per a espais lliures que afecta una finca en 
concret, no caldrà la delimitació prèvia d’un polígon d’actuació, podent realitzar-
se la cessió esmentada, prèviament o simultàniament, a la urbanització i/o 
edificació. 
4. Els propietaris de sòl urbà no consolidat tenen les obligacions previstes en 
els articles 43 i 44 de la LUC. 
5. Aquest Pla es desenvoluparà mitjançant plans de millora urbana referits a sòl 
urbà consolidat o no consolidat, quan les necessitats del planejament ho 
aconsellin, d’acord amb les determinacions i objectius previstos a l’article 70 de 
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la LUC. La documentació dels plans de millora urbana s’ajustarà a l’establerta a 
l’article 66 de la LUC. 
 
Article 9 Desplegament del pla en sòl urbanitzable delimitat 
1. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, 
cal la formulació, tramitació, aprovació definitiva i publicació d’un pla parcial 
urbanístic. El seu àmbit territorial s'haurà de correspondre, necessàriament, 
amb els sectors de planejament delimitats per aquest Pla en els plànols 
d'ordenació. 
2. Els plans parcials s'elaboraran d'acord amb allò que disposen els articles 65 
de la LUC i contindran els documents previstos en el seu article 66. Hauran de 
donar compliment a les determinacions d’aquest POUM respecte a la 
delimitació dels sectors i, per a cadascun d’aquests, els índexs d’edificabilitat 
bruta, la densitat màxima i els usos principals i compatibles. 
3. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme 
si es fa d'acord amb allò que estableix l'article 93 de la LUC. 
4. En el sòl urbanitzable no delimitat, el Pla es desplega, obligatòriament, 
mitjançant la formulació, tramitació, aprovació definitiva i publicació d’un Pla 
parcial urbanístic de delimitació. 
5. El Pla parcial urbanístic de delimitació ha d’acreditar que l’actuació sigui 
coherent amb els paràmetres determinats per aquest POUM, d’acord amb els 
apartats 1.d, 1.e i 7 de l’article 58 de la LUC, i que són: 
- Els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic 
i social del sistema urbà que hagin de ser considerats per a decidir l’oportunitat 
i la conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos públics derivats 
de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 
- Les previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
- Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que s’hi 
permeten en funció dels diferents usos. 
- Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
- Les connexions amb les infraestructures exteriors. 
- Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 
6. Mentre que no es desenvolupin els corresponents plans parcials urbanístics 
de delimitació, els terrenys que constitueixen el sòl urbanitzable no delimitat 
s’ajustaran al règim d’utilització, gaudi i disposició establert per al sòl no 
urbanitzable. 
 
Article 10 Desplegament del pla en sòl no urbanitzable 
Les determinacions del Pla que regulen el sòl no urbanitzable són d’aplicació 
directa i immediata. Es podran formular plans especials urbanístics amb les 
finalitats previstes a l’article 67 de la LUC. 
 
Article 11 Desenvolupament del pla respecte als sistemes generals 
1. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública 
previstos pel Pla, si són compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès 
al sistema de reparcel·lació per qualsevol de les modalitats de l’article 121.2 de 
la LUC, passaran a titularitat pública mitjançant la cessió obligatòria i gratuïta, 
sense perjudici del que estableix l’article 156 de la LUC que regula la modalitat 
d’ocupació directa. Si cal avançar l’obtenció de la titularitat pública i l’ocupació 
directa no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada expropiatòria 
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i, en aquest cas, l’Administració adquirent se subroga en els drets i els deures 
de la persona que n’era propietària. 
2. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública que no 
siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de 
reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l’actuació expropiatòria que 
correspongui. 
3. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs pel Pla en 
cap sector o polígon d’actuació han de cedir, gratuïtament, a l’Ajuntament, de 
manera prèvia a l’edificació, la part dels terrenys destinada a carrers o 
qualsevol altre tipus de via del sistema urbanístic de comunicacions, o les 
ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui necessària perquè la resta del 
sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord amb les 
determinacions del Pla. 
 
Article 12 Elecció dels sistemes d’actuació 
1. Per als polígons i sectors, aquest POUM determina el sistema d’actuació 
urbanística i la modalitat que cal aplicar en funció de les necessitats, els mitjans 
econòmics i financers amb què es compti, la col·laboració de la iniciativa 
privada i altres circumstàncies que hi concorrin, amb independència que es 
pugui modificar seguint la tramitació establerta a l’article 119 de la LUC. 
2. L’execució o gestió del planejament urbanístic s’efectua mitjançant qualsevol 
del sistemes d’actuació urbanística següents: 
a) Reparcel·lació amb les modalitats següents: 
A.1 Compensació bàsica 
A.2 Compensació per concertació 
A.3 Cooperació 
A.4 Sectors d’urbanització prioritària 
b) Expropiació 
 
Article 13 Polígons d’actuació urbanística 
1. El repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística i l’execució de les obres i serveis urbanístics necessaris es durà a 
terme per polígons d’actuació complets. 
2. Quan no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon per al 
repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació 
urbanística, se’n pot fer l’execució de manera puntual i aïllada, especialment en 
sòl urbà. Si d’aquesta actuació se’n deriven beneficis especials per als sectors 
confrontants o propers, es podran repercutir les despeses als propietaris 
beneficiats mitjançant la imposició de contribucions especials. 
 
Article 14 Sistema d’actuació en sòl urbà 
Per a l’execució del planejament en sòl urbà, el POUM i el PAUM poden 
delimitar polígons d’actuació no inclosos en sectors subjectes a plans de millora 
urbana. Això no és obstacle perquè l’administració pugui realitzar actuacions 
aïllades en sòl urbà pel sistema d’expropiació, quan aquestes actuacions 
estiguin previstes en el POUM o en un pla de millora urbana. 
 
Article 15 Sistema d’actuació en sòl urbanitzable 
1. La delimitació de polígons d’actuació per a l’execució del planejament d’un 
sector de sòl urbanitzable delimitat la definirà el POUM. En canvi, en aquells 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201413/162 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084006-2014



 7 

àmbits no delimitats, prèviament, com a sectors de planejament urbanístic 
general, la delimitació la farà un pla parcial de delimitació. 
2. Cada sector de Pla parcial urbanístic podrà coincidir amb un polígon o bé 
dividir-se en dos o més polígons d’actuació. Tots els terrenys inclosos dins d’un 
àmbit de planejament parcial estaran adscrits a algun polígon d’actuació. 
 
Article 16 Execució i gestió de sistemes 
1. Els terrenys qualificats de sistemes podran ser adquirits per l’administració 
actuant per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries i gratuïtes 
imposades per la legislació urbanística vigent, ocupació directa, cessió 
anticipada o expropiació forçosa. 
2. El cost dels terrenys podrà repercutir-se, segons sigui procedent, entre els 
propietaris beneficiats per l’actuació, d’acord amb el que disposa la legislació 
urbanística vigent i mitjançant contribucions especials. 
 
Article 17 Reserves per habitatges de protecció pública 
1. D’acord amb l’article 57.3 de la LUC, aquest POUM reserva, amb caràcter 
general, per a la construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el 
sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a ús residencial de 
nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 20%, 
com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 
general, de règim especial, o ambdós règims, o els règims que determini com a 
equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer 
o a altres formes de cessió d’ús. El càlcul del sostre residencial de nova 
implantació es realitzarà segons les determinacions de l’article 57.4 de la LUC. 
2. Els polígons d’actuació urbanística i els sectors subjectes a un pla de millora 
urbana, en la mesura que prevegin sòl per a ús residencial de nova implantació 
i els plans parcials urbanístics en els sector de sòl urbanitzable que admetin 
usos residencials, han de contenir expressament aquesta reserva en qualificar 
el sòl i regular-ne els usos. 
3. La qualificació es concreta afegint, a la clau que identifica la zona que 
correspongui, la subclau “hp” (habitatge amb protecció oficial). 
 
Article 18 Ajust de límits en els plànols d’ordenació i de les superfícies 
corresponents 
1. Les superfícies de sectors de planejament derivat i polígons d’actuació que 
aquest POUM descriu en els diferents documents alfanumèrics tenen caràcter 
informatiu. 
2. En el cas que un sector de planejament inclogui terrenys de domini públic 
hidràulic, en el moment d’elaborar el planejament derivat, s’ha de precisar i 
diferenciar la superfície del sector que es delimita en els plànols i la superfície 
computable, d’acord amb el que determina l’article 35.2 del RLU, per tal 
d’aplicar l’edificabilitat bruta i les densitats corresponents. 
3. Els límits dels sectors de planejament i dels polígons d’actuació, definits en 
els plànols d’ordenació i de les seves corresponents superfícies, poden ajustar-
se en el moment de desenvolupar el planejament derivat o en els polígons 
d’actuació, quan s’elabori el projecte de reparcel·lació, sempre que es 
mantingui l’objectiu i la voluntat del límit que l’ordenació pretén, i els ajustos 
estiguin fonamentats per una informació més precisa que la que es va tenir en 
compte en l’elaboració del POUM, d’acord amb els aspectes següents: 
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- Adaptació als límits i característiques naturals del terreny, a límits físics i 
particions de propietat i, en general, a elements naturals o artificials d'interès 
que així ho justifiquin. 
- La suma dels ajustos possibles regulats no poden suposar una variació 
màxima de la superfície de les àrees delimitades del cinc per cent (+/-5%). 
- No podrà alterar-se la delimitació d'un element del sistema d'espais lliures o 
d'equipaments comunitaris, si això suposa la disminució de la seva superfície. 
4. Els límits d’una qualificació d’un sistema urbanístic vinculat i delimitat com a 
condició d’ordenació dins d’un sector de planejament poden ajustar-se en 
l’ordenació de planejament derivat, però no la seva situació general. S’han de 
mantenir, en tot cas, els paràmetres de sistemes que es considerin bàsics. 
5. Els límits de la qualificació i les alineacions assenyalades en els plànols 
d’ordenació detallada de sòl urbà es poden ajustar en el tràmit de la concessió 
de llicència, només quan un plànol de més precisió ho justifiqui a partir d’un 
límit de parcel·la o carrer existent, respectant la voluntat d’ordenació que el 
planejament ha volgut pretendre i, per tant, es consideri un error del 
planejament general. 
 
TÍTOL II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 19 Instruments bàsics del règim urbanístic del sòl 
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb l’article 24 de la LUC, es determina en 
aquest POUM a partir de tres instruments bàsics: 
1. La classificació del sòl en tot el terme municipal, amb tres classes de sòl 
bàsiques, sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable; per tal d'establir i 
determinar les facultats del dret de propietat, conforme amb les determinacions 
normatives del capítol 1 del títol II de la LUC. 
2. Pel que fa a la qualificació del sòl, segons l’ordenació urbanística del sòl, es 
defineixen els sistemes i les zones, assignant, per a cada part del territori, usos 
i, en el seu cas, intensitats i condicions d'edificació, tot desenvolupant i 
concretant els drets i deures genèrics establerts pel Pla mitjançant la 
classificació del sòl. 
3. La inclusió del sòl en un sector de planejament derivat o en un polígon 
d’actuació urbanística, àmbits de desenvolupament i de gestió integrada del 
POUM, d’acord amb els paràmetres corresponents de cessió de sòl públic i 
d’intensitats d’edificació segons usos definits. 
 
Article 20 Classificació del sòl 
1. Aquest POUM delimita el sòl del terme municipal en les tres classes de sòl 
bàsiques, segons els conceptes de delimitació següents: 
- Sòl urbà: delimitació sobre la base de concepte de sòl urbanitzat i consolidat 
per a l’edificació d’acord amb l’article 26 de la LUC, inclosos els àmbits de 
millora i remodelació urbanes, pendents d’un procediment de planejament 
derivat, de gestió, o només d’urbanització, per assolir la condició de solar 
segons l’article 29 de la LUC. Aquest POUM regula, detalladament, aquesta 
classe de sòl en el títol V d’aquestes Normes. 
- Sòl urbanitzable: delimitació d’àmbits d’acord amb el desenvolupament 
urbanístic sostenible definit a l’article 3 de la LUC, i que s’haurà de 
desenvolupar mitjançant els plans parcials corresponents. Aquest POUM 
regula, detalladament, aquesta classe de sòl en el títol VI d’aquestes Normes. 
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- Sòl no urbanitzable: delimitació sobre la base del concepte global d’espais 
oberts que es protegeixen del procés d’urbanització, d’acord amb els criteris de 
sostenibilitat definits en l’article 3 de la LUC i el que determina l’article 32 de la 
LUC. Aquest POUM regula, detalladament, aquesta classe de sòl en el títol VII 
d’aquestes normes. 
2. En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories que comporten un règim 
urbanístic del sòl diferents: 
- Sòl urbà consolidat. Té aquesta condició, d’acord amb l’article 31.1 del RLU, 
el conjunt del teixit urbà amb solars urbanitzats i edificats, i parcel·les amb 
ordenació detallada per aquest POUM, pendents només d’urbanització per 
assolir la condició de solar segons l’article 29 de la LUC. 
Els sòls inclosos en polígons d’actuació urbanística delimitats amb l’únic 
objecte de millorar o completar la urbanització, d’acord amb el que determina 
l’article 30.b de la LUC, són també sòl urbà consolidat. Així mateix, tenen 
aquesta consideració els sòls inclosos en plans de millora urbana, l’objecte dels 
quals és la regulació de la composició volumètrica i de façanes, segons l’article 
70.1b de la LUC. 
- Sòl urbà no consolidat. Té aquesta condició, d’acord amb l’article 31.2 del 
RLU, el sòl urbà inclòs en àmbits sotmesos a una gestió urbanística integrada 
per actuacions de transformació o reordenació, o una gestió puntual de 
cessions o adquisicions de sòl públic, i l’execució de la corresponent 
urbanització. Amb aquesta finalitat té la consideració de sòl urbà no consolidat: 
a) El sòl inclòs dins l’àmbit d’un sector sotmès a un pla de millora urbana 
pendent d’ordenació urbanística detallada amb cessions de sòl públic. 
b) El sòl inclòs dins l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística, amb ordenació 
urbanística detallada, que contingui cessions de sòl públic. 
c) Aquelles parcel·les o conjunt de parcel·les afectades parcialment per un vial, 
no incloses en un àmbit de gestió de forma expressa, però que han de cedir, 
gratuïtament, el sòl afectat per vial, prèviament a la llicència urbanística 
d’edificació. 
3. En el sòl urbanitzable, el POUM defineix sectors o àmbits de creixement, 
pendents de planejament derivat i ordenació urbanística detallada. Es poden 
diferenciar dues categories: 
- Sòl urbanitzable delimitat. Són àmbits amb sectors delimitats que poden ser 
discontinus, dels quals el seu règim urbanístic del sòl, mentre que no es 
desenvolupi el sector mitjançant el pla parcial urbanístic corresponent, és 
regulat per l’índex o coeficient de l’edificabilitat bruta, la densitat o intensitats 
dels usos principals i compatibles, i els estàndards de les reserves mínimes per 
als sistemes, d’acord amb l’article 68.4 del RLU. 
- Sòl urbanitzable no delimitat. Són àmbits pendents de delimitació precisa del 
sector, i pendents de justificar, que són necessaris per a un creixement 
sostenible en relació amb els aspectes ambientals, econòmics i socials, i en 
relació amb la disponibilitat de recursos hídrics i energètics. D’acord amb 
l’article 52.2 de la LUC, el règim del sòl urbanitzable no delimitat, mentre que 
no es delimiti el sector, s’ajusta al règim d’utilització establert per als sòl no 
urbanitzable. 
4. En el sòl no urbanitzable, el règim del sòl es diferencia per ser un sòl protegit 
i exclòs del procés d’urbanització, pels seus valors naturals, agraris, 
paisatgístics, forestals o d’un altre tipus, i com a espais oberts per a garantir la 
utilització racional del territori segons un model de desenvolupament sostenible, 
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així com per la concurrència d’altres criteris establerts pel planejament territorial 
o urbanístic, d’acord amb l’article 32 de la LUC. 
 
Article 21 Qualificació del sòl 
1. La qualificació del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic 
del sòl en sòl urbà i sòl no urbanitzable del POUM, i en el planejament derivat 
posterior dels àmbits que el POUM determina, pendents de desenvolupar i 
qualificar, per tal de regular, en cada cas, els paràmetres urbanístics 
corresponents i associats a cada àmbit de qualificació urbanística. 
2. Amb aquesta finalitat, s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl: 
- Els sistemes urbanístics representen l’assenyalament de terrenys destinats a 
l’interès col·lectiu, perquè estructuren el territori i asseguren el 
desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans. 
- Les zones, superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles 
d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona està en funció de la classe de 
sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions 
de parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeix, de forma específica, a 
cadascuna. 
 
TÍTOL III REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES 
 
CAPÍTOL I SISTEMA TERRITORIAL D’ESPAIS OBERTS 
 
Article 22 Definició 
1. Mitjançant el sistema territorial d’espais oberts, el POUM assenyala aquelles 
àrees del sòl no urbanitzable que han de ser preservades de la urbanització i, 
en general, dels processos que poguessin afectar, negativament, els valors 
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, sense perjudici de les 
actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que 
aquestes normes estableixen. 
2. El POUM considera com a sistema d’espais oberts un component 
fonamental de l’ordenació del territori i, per tant, cal considerar les 
determinacions que el regulen com a bàsiques per al desenvolupament del 
POUM. 
 
Article 23 Finalitat de les determinacions del sistema d’espais oberts 
La determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts té les finalitats 
següents: 
- Evitar la transformació i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que 
reuneixen especials qualitats com a espais naturals, paisatgístics, socials, 
productius o culturals. 
- Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de 
la biodiversitat i la salut dels ecosistemes. 
- Evitar els processos d’implantació urbana en àrees no aptes orogràficament o 
subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la legislació urbanística. 
- Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic. 
- Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels sòls integrants del 
sistema d’espais oberts, i afavorir la màxima continuïtat i dimensió territorial de 
les peces no urbanitzades. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201417/162 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084006-2014



 11 

- Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del paisatge rural, en 
relació amb el valor de connexió ecològica entre hàbitats i amb el manteniment 
de la biodiversitat. 
 
Article 24 Àrees de sòl protegit del sistema d’espais oberts 
1. El POUM distingeix dues àrees de sòl subjectes a protecció: 
- Àrea de protecció especial 
- Àrea de protecció territorial 
2. Els plànols del POUM assenyalen els límits de les dues àrees que, dins el 
sistema d’espais oberts, es protegeixen. 
 
Article 25 Àrees de protecció especial (clau PE) 
1. S’inclouen, en aquesta classe, aquells sòls en què concorren valors que 
justifiquen un grau de protecció que limiti, al màxim, les possibilitats de 
transformació que els poguessin afectar. Comprèn aquells sòls que formen part 
d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial, com els inclosos en 
el Pla d’espais d’interès natural (el municipi de Serinyà no disposa de terrenys 
inclosos en cap PEIN), en els planejaments territorials com el Pla territorial 
parcial de les comarques gironines, en la Xarxa Natura 2000 “ Riu Fluvià”, en 
l’inventari de les zones humides de Catalunya (IZHC) “Zona humida de la 
resclosa de Serinyà i l’Illa del Fluvià”, i aquells que el POUM considera que cal 
preservar per tractar-se de connectors ecològics bàsics (CEB), d’àrees 
forestals i agrícoles d’alt valor, d’àrees de recàrrega d’aqüífers o d’àrees 
d’especial interès cultural i identitari. 
Es destaca la zona del Pla de Martis com a àrea de protecció paisatgística 
(clau PE*). 
2. Els sòls de protecció especial s’ajustaran a les disposicions de la normativa 
del Pla territorial parcial de les comarques gironines, especialment els articles 
2.5 i 2.7 pel que fa als usos admissibles. 
 
Article 26 Àrees de protecció territorial (clau PT) 
1. S’inclouen, en aquesta classe, aquells sòls que, per la topografia, risc, 
localització o proximitat a infraestructures, no són adequats per al 
desenvolupament urbà, així com aquells que, pels valors agrícoles, forestals o 
hidrogràfics, han de conservar la seva funció i estructura actual. 
2. Els sòls de protecció territorial s’ajustaran a les disposicions de la normativa 
del Pla territorial parcial de les comarques gironines, especialment els articles 
2.5 i 2.9 pel que fa als usos admissibles. 
 
Article 27 Sòls de més del 20% de pendent 
1. D’acord amb el que assenyala el Pla territorial general de Catalunya i l’article 
9.4 de la LUC, aquest POUM considera, com a sòl no apte per al 
desenvolupament urbà i l’edificació, el sòl amb un pendent superior al 20%. 
2. Els sòls amb pendent superior al 20% queden exclosos de la possibilitat 
d’actuacions d’interès estratègic que requerissin la urbanització o edificació i 
dels processos d’urbanització i edificació. 
 
Article 28 Sòls subjectes a riscos 
1. Els sòls subjectes a riscos geològics o d’inundació quedaran exclosos de 
qualsevol destí que hagi de comportar risc greu per a les persones. 
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2. Pel que fa al risc d’inundació, i quan així ho estableixin els planejaments 
sectorials o el Pla territorial, s’admeten els usos que no hagin de comportar risc 
per a la seguretat de les persones en les àrees inundables, així com de la 
fondària i la velocitat de l’aigua a les inundacions que podrien produir-se. 
 
CAPÍTOL II SISTEMES URBANÍSTICS GENERALS I LOCALS 
 
Article 29 Definició dels sistemes 
1. S'entenen per sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament 
urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris, 
per als serveis tècnics i per als espais lliures públics, si el nivell de servei és 
d’àmbit municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren 
l'estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà. 
2. S'entenen per sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament 
urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris, 
serveis tècnics i per als espais lliures públics, si el nivell de servei és un sector 
de sòl urbanitzable delimitat o el conjunt del sòl urbà del municipi. 
3. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de 
les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes, als 
efectes d’allò que disposa l’article 109 de la LUC. No obstant això, pel que fa al 
sistema d’equipaments comunitaris i els serveis tècnics poden ser de titularitat 
pública o privada; en aquest cas, no implicarà la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupar els terrenys. 
 
Article 30 Execució dels sistemes 
1. El règim urbanístic dels sòls afectats per sistemes es concreta en els articles 
34 i 36 de la LUC. 
2. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable delimitat, la cessió de 
terrenys qualificats de sistemes urbanístics generals o locals és obligatòria, 
gratuïta i prèvia a l’edificació. Igualment, l’obertura i eixamplament de vials 
sobre solars o edificis existents és obligatòria i gratuïta, quan es compensa pels 
aprofitaments diferencials previstos pel planejament. 
3. Els sòls que el Pla adscriu per a sistemes generals, en la resta de supòsits, 
es poden obtenir mitjançant el sistema d’expropiació, excepte els equipaments i 
serveis tècnics que el Pla determini que són de titularitat privada. 
 
Article 31 Titularitat i afectació del sòl 
Els sòls que el planejament urbanístic afecta com a sistemes urbanístics 
generals o locals queden vinculats a aquesta destinació. La titularitat pública 
per al servei públic opera una vegada adquirit el sòl per l’administració. Mentre 
que no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà la propietat privada però 
vinculada a la destinació assenyalada. 
 
SECCIÓ 1 SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONS 
 
Article 32 Definició sistema de comunicacions 
1. El sistema urbanístic de comunicacions comprèn totes les infraestructures 
necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies, per 
transport terrestre, marítim o aeri, i comprèn també les àrees de protecció i les 
àrees d’aparcament de vehicles respectives. 
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2. Els sòls destinats, per aquest POUM, a sistema de comunicacions s’inclouen 
en una de les categories següents: 
- Sistema aeroportuari (clau A) 
- Sistema viari (clau X) 
3. Aquest Pla estableix les determinacions generals del sistema de 
comunicacions corresponent a cadascuna de les categories definides a 
l’apartat anterior, sense perjudici de l’aplicació que estableixi, de forma més 
específica, la legislació sectorial que afecti aquests sistemes. 
 
Article 33 Sistema aeroportuari (Clau A) 
1. Sistema que identifica el sòl reservat per a la navegació aèria: aeroports 
comercials, aeròdroms esportius, heliports, terminals, zones d’activitats 
logístiques, centres de control, etc. 
2. Una part del municipi de Serinyà es troba inclòs en les zones de servitud 
aeronàutica corresponent a l’aeroport de Girona. Per sobre de la cota grafiada 
en els plànols d’ordenació respecte al nivell del mar (540, 580, 592), no pot 
sobrepassar cap construcció (inclosos tots els elements com a antenes, 
parallamps, xemeneies...) ni modificacions del terreny, ni instal·lacions (com 
pals, antenes, aerogeneradors incloent les seves pales, cartells...), així com el 
gàlib dels vehicles. 
3. L’execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, 
aerogeneradors –incloses les pales-,...) i la instal·lació dels mitjans necessaris 
per a la construcció requerirà la resolució favorable de la Direcció General 
d’Aviació Civil, conforme amb els articles 29 i 30 del Decret sobre servituds 
aeronàutiques. 
 
Article 34 Sistema viari (Clau X) 
1. El sistema de viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat 
de la xarxa viària i exclusivament dedicats a la vialitat i l’aparcament, que han 
de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un 
nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme municipal. 
2. Les determinacions del POUM, pel que fa a la xarxa viària, es podran 
completar mitjançant la redacció de planejament derivat, pla especial o pla 
parcial urbanístic, segons correspongui. 
 
Article 35 Condicions d’ús del sistema viari 
1. Ús dominant: comunicacions, trànsit rodat i de vianants. 
2. Usos compatibles: aparcament, serveis tècnics vinculats al viari, espais 
lliures. 
 
Article 36 Elements del sistema viari 
Els elements que integren el sistema de comunicacions viàries són: 
a) La xarxa viària. (X)  
b) Les àrees d’aparcament. (Xa) 
c) Trànsit restringit – prioritat invertida (Xr)  
 
Article 37 Xarxa viària (Clau X) 
1. Comprèn els espais i instal·lacions reservats, pel planejament general, per a 
garantir la mobilitat i accessibilitat dins del municipi, i entre aquest i la resta de 
territori. 
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2. El règim d’aquesta xarxa viària és el que li correspongui per la legislació 
vigent, segons la seva titularitat: Estat, Generalitat, Diputació, Municipi o 
qualsevol altre. 
3. La xarxa viària pot ser de diferents tipus: 
a) Xarxa territorial bàsica, comprèn les carreteres nacionals i comarcals que 
connecten diferents termes municipals. Són de titularitat d’altres 
administracions i estan subjectes a la seva legislació específica. (clau X1) 
b) Xarxa bàsica local, formada pels carrers estructurants assenyalats dins del 
sòl urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També, inclou els camins 
agrícoles, ramaders i forestals principals estructuradors del terme municipal, 
que són vies de 4 m d’amplada intermèdia, que faciliten l’accés públic al medi 
rural i natural, i a l’entorn del qual es produeixen agrupacions de masies o 
altres activitats, formant petits veïnats. (clau X2) 
c) Xarxa complementària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins 
agrícoles, ramaders i forestals secundaris en sòl no urbanitzable, que són vies 
de 3 m d’amplada intermèdia, que faciliten l’accés públic a llocs secundaris del 
medi rural i natural, generalment en forma d’unió de dos camins estructuradors 
o d’atzucac. En el sòl urbanitzable, es determinaran mitjançant la redacció del 
pla parcial corresponent. (clau X3) 
d) Àrees d’aparcament, aquest element del sistema de comunicacions el 
constitueixen aquells terrenys de titularitat pública o privada, oberts al públic, 
destinats a l’estacionament  de vehicles a l’aire lliure. (clau Xa) 
e) Trànsit restringit – prioritat invertida, formada per aquelles vies destinades a 
generar una xarxa per a vianants i bicicletes per a reforçar la mobilitat de les 
diferents zones o barris. No es preveu cap trànsit rodat, excepte el restringit als 
veïns i usuaris (clau Xr). 
 
Article 38 Àrees per a aparcament (Clau Xa) 
1. A les àrees d’aparcament l’edificació, només és possible, com a màxim, en 
plantes soterrànies. No obstant això, s’admeten petites construccions de fins a 
3,5 metres d’alçària vinculades a les instal·lacions de control, manteniment i 
serveis. 
2. Quan estiguin compreses dins àmbits de parcs del sistema urbà o parcs 
urbans, les àrees d’aparcament es pavimentaran amb sistemes permeables i 
es dotaran d’arbrat. 
3. Si la titularitat és privada, s’identifiquen en les plànols amb el subcodi “a”. 
 
Article 39 Espais de protecció, servitud i reserva del sistema viari 
1. Els espais de protecció i servitud de les vies de comunicació, són els espais 
lliures que, per la seva proximitat al sistema viari, o per estar reservats per a 
una futura construcció de noves vies de comunicació, estan subjectes a aquest 
sistema i no poden ser edificats. 
2. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció 
s’ajustaran, quant a característiques, usos, edificacions i instal·lacions, a allò 
que disposa la legislació de carreteres (per les vies de competència estatal la 
“Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres”, i el “Reial decret 1812/1994, de 2 
de setembre del Reglament General de carreteres”; i per les vies de 
competència de la Generalitat la “Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres”) 
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3. Caldrà l’autorització prèvia de l’organisme competent en qualsevol tipus 
d’obra, instal·lació, canvi d’ús de la carretera, moviment de terres, plantació, 
tala d’arbres, etc., que s’efectuï dins de les zones d’afectació de les carreteres, 
d’acord amb les lleis sectorials de carreteres. 
4. Les edificacions, construccions o murs que es pretenguin executar al llarg de 
les carreteres se situaran a partir de la línia d’edificació que estableixi 
l’administració competent, i caldrà obtenir, prèviament, la seva autorització. 
5. Les edificacions situades al costat dels camins rurals s’hauran de separar 6 
m respecte a l’eix de camí. 
6. Les tanques al costat dels camins rurals s’hauran de situar a 4 metres des de 
l’eix del camí. Si hi ha un torrent o riera en un dels costats, l’amplada es deixarà 
en un sol costat. Si hi ha arbres, només es farà al costat oposat. 
7. En les edificacions existents que resultin incloses dins els espais de 
protecció, podran fer-s’hi obres de conservació i millora d’acord amb l’ús. 
 
Article 40 Publicitat al sistema viari 
1. La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la 
via pública estarà sotmesa a les prescripcions establertes a la legislació vigent i 
a la prèvia llicència municipal. 
2. En tot cas, queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de 
la xarxa viària territorial i la xarxa viària rural, d’acord amb la legislació sectorial 
vigent (article 88 del RD 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, i article 32 de la Llei 7/1993, de 20 de 
setembre, de carreteres de Catalunya). 
 
Article 41 Estudi d’impacte ambiental 
Qualsevol projecte d’obra que defineixi el traçat definitiu d’una via, inclosa dins 
la xarxa bàsica en sòl no urbanitzable, haurà d’acompanyar el corresponent 
estudi d’impacte ambiental que valori l’impacte ecològic i paisatgístic i defineixi 
les intervencions necessàries per reduir els efectes, d’acord amb la legislació 
sectorial vigent. 
 
SECCIÓ 2 SISTEMES D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS 
 
Article 42 Definició del sistema d’espais lliures (Clau V) 
1. El sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn els parcs, els jardins, 
les zones verdes i els espais d’esbarjo, el lleure i l’esport. 
2. L’ordenació dels parcs, espais, i àrees del sistema d’espais lliure, mitjançant 
els plans o projectes que es redactin per a cadascun dels seus elements, 
respectaran i posaran en valor els béns d’interès natural o cultural que hi hagi. 
3. La concreció dels elements que integren aquest sistema ha de tenir en 
compte l’existència de restes arqueològiques d’interès declarat, d’acord amb el 
que estableix l’article 9.3 de la LUC. 
 
Article 43 Tipus d’espais lliures 
Respecte a la funció que realitzen i a la seva implantació sobre el territori, el 
Pla distingeix els tipus o categories d’espais lliures següents: 
a) Parcs urbans (Clau V1) 
b) Jardins, places i passeigs urbans (Clau V2) 
c) Espai lliure de protecció ambiental (Clau V3) 
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Article 44 Parcs urbans (Clau V1) 
1. Aquesta categoria la integren aquells espais lliures públics d’important 
extensió, que donen servei a una o més zones del municipi, per estar situat bé 
en el seu perímetre exterior o bé entre ells, o bé realitzen una funció de 
protecció i de límit entre els diversos creixements del sistema urbà i entre 
aquest i els sòls agrícoles o forestals. 
2. L'ús fonamental dels espais lliures és el descans i l'esbarjo de la població. El 
seu destí implica la propietat pública que haurà d’obtenir-se d’acord amb 
l’ordenació urbanística. 
 
Article 45 Usos dels parcs urbans 
1. Dins els terrenys qualificats de parcs urbans, no s’admeten noves 
edificacions ni altres usos que els de lleure i joc. 
2. Dins de l’àmbit del parc, es permetrà, mitjançant un pla especial i amb les 
condicions que s’estableixin, però sense perdre, en cap cas, la naturalesa de 
domini públic, la destinació de determinades àrees als usos col·lectius de 
caràcter fix o eventual següents: 
- Cultural 
- Educatiu 
- Esportiu 
- Restauració en la modalitat de bar o bar restaurant. 
3. Es permetrà la construcció d’una edificació de planta baixa amb un sostre 
edificat que no ultrapassi el 5% de l’extensió del Parc urbà que, en cap cas, 
serà superior a  300 m2. 
4. Temporalment, s'hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no 
malmetin els espais enjardinats. 
5. La xarxa de servei i estacionament a l’aire lliure no sobrepassarà el 5% del 
total del Parc. S’utilitzaran paviments tous o, en el seu cas, paviments de 
formigó o llambordes de colors terrosos, i es prohibeix expressament el 
paviment asfàltic negre. 
 
Article 46 Jardins, places i passeigs urbans (Clau V2) 
1. Són els terrenys destinats a espais lliures d’edificació de dimensions més 
reduïdes que els parcs urbans. Són també els terrenys destinats a jardins, 
places, passeigs o salons urbans. 
2. Els jardins i places hauran de complir: 
- Tindran una grandària mínima que permeti inscriure un cercle amb un radi de 
15 metres. 
- No podran situar-se en terrenys amb un pendent superior al 25%. 
- No podran situar-se en torrents, rieres i franges de protecció de línies 
elèctriques d’alta o mitjana tensió. 
 
Article 47 Usos dels jardins, places i passeigs urbans 
1. Dins aquest tipus d’espais, no es permeten altres usos que els del lleure, 
passeig o joc. Són espais no edificables, i només s’hi admeten les 
construccions o instal·lacions vinculades al seu destí d’espai lliure. 
2. En el subsòl d'aquests sistemes, no s'admet que s'hi situïn serveis públics, 
inclòs l’aparcament de vehicles. 
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3. En aquells casos en què no sigui possible una altra alternativa, l’Ajuntament 
podrà autoritzar, si ho considera convenient, accés rodat a finques privades a 
través de l’espai lliure. Els serveis tècnics municipals determinaran com i per on 
es farà aquest accés. 
4. Es podrà mantenir l’accés de vehicles a finques privades a través d’espais 
lliures públics en aquells casos ja autoritzats o consolidats al llarg del temps. 
 
Article 48 Espai lliure de protecció ambiental (Clau V3) 
1. Aquesta categoria inclou aquells espais lliures públics que, per estar situats 
en el perímetre exterior del nucli urbà o limiten amb torrents i rieres o amb 
terrenys amb vegetació forestal o pendent elevat, realitzen una funció de 
protecció i de límit entre els diversos creixements del sistema urbà i entre 
aquest i els sòls agrícoles, forestals o el sistema hidrogràfic. 
2. L'ús fonamental dels espais lliures és el descans i l'esbarjo de la població. El 
seu destí implica la propietat pública que haurà d’obtenir-se d’acord amb 
l’ordenació urbanística. 
3. Dins els terrenys qualificats de protecció ambiental, no s’admeten noves 
edificacions ni altres usos que els de lleure i joc. 
 
SECCIÓ 3 SISTEMES D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
 
Article 49 Definició del sistema d’equipaments (Clau E) i tipus 
1. El sistema d’equipaments comunitaris està constituït pels espais destinats a 
ús públic o col·lectiu al servei de la població. Comprèn els centres públics, els 
equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, 
assistencial, serveis tècnics, etc. i els altres equipaments que siguin d’interès 
públic o d’interès social. 
2. Aquest POUM destina, a equipaments comunitaris, els terrenys que, en els 
plànols corresponents, s’identifiquen amb la clau E, amb un segon dígit que 
identifica el tipus d’equipament segons la seva destinació; i amb la lletra “a” es 
determina la titularitat privada de determinats tipus d’equipament. En els 
equipaments de titularitat pública, s’admet la gestió privada de l’equipament. 
3. Els possibles usos que es determinen com a sistema d'equipament 
comunitari són: 
- E.1 Docent: centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la 
legislació vigent en aquesta matèria, com llars d’infants, centres de primària, 
instituts d’ensenyament secundari, ensenyaments especials, centres 
universitaris, i altres. 
- E.2 Sanitari assistencial: hospitals, ambulatoris, centres extrahospitalaris i 
residències socials, residències de persones grans. 
- E.3 Administratiu/proveïment: administració pública, congressos, 
exposicions/escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 
- E.4 Cultural-social-religiós: cases de cultura, biblioteques, centres socials, 
llars de vells, centres d'esplai/temples, centres religiosos. 
- E.5 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis 
annexos. 
- E.6 Funerari/cementiri  
- E.7 Reserva/sense ús assignat 
- E.8 Transport 
- E.9 Seguretat i defensa 
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- T Serveis tècnics 
4. Els equipaments existents o en execució anteriors a aquest Pla quedaran 
destinats al mateix tipus d’equipament que contenen, sense perjudici de la seva 
possible transformació, en un altre tipus d’equipament mitjançant l’aprovació 
d’un pla especial urbanístic. Els equipaments sense ús destinat se’ls assignarà 
un ús concret també mitjançant l’aprovació d’un pla especial urbanístic. 
5. Les coves prehistòriques de Serinyà tenen la consideració d’equipament 
comarcal. 
 
Article 50 Paràmetres edificatoris generals 
1. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què se 
situen i a les condicions ambientals del lloc. 
2. En sòl urbà, les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per 
a la zona contigua on se situa l’equipament. En el cas que l’equipament sigui 
contigu a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major 
edificabilitat. En els supòsits dels equipaments que no es puguin adaptar a les 
característiques edificatòries contigües a l’emplaçament, es redactarà un pla 
especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris. 
3. En sòl urbanitzable, el tipus d’ordenació i els paràmetres edificatoris seran 
definits pel pla parcial urbanístic corresponent En el cas que el planejament 
derivat no hagi establert els paràmetres d’ocupació, intensitat i alçària de 
l’edificació, aquests no ultrapassaran la mitjana resultant dels permesos en els 
sòls amb aprofitament urbanístic del sector on s’emplacen o, en cas de no estar 
inclosos dins de cap sector amb aprofitament, el que resulti de la mitjana de les 
illes confrontants. 
4. En sòl no urbanitzable, les edificacions s’ordenaran segons el tipus 
d’edificació aïllada, i es tramitaran seguint el procediment administratiu regulat 
a l’article 48 de la LUC i l’article 57 del RLU. 
 
Article 51 Condicions particulars dels equipaments destinats a serveis tècnics 
(Clau T) 
1. El sistema d’equipaments de serveis tècnics designat amb la clau T comprèn 
els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures, que poden ser gestionats 
en règim de concessió per empreses privades, d'abastament d'aigües, serveis 
d’evacuació d'aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores d'energia 
elèctrica i la xarxa d'abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs 
mòbils de maquinària, i altres possibles serveis de caràcter afí. 
2. Les condicions particulars que regularan els serveis tècnics seran: 
a) En sòl urbà i urbanitzable, totes les línies seran soterrades; el cost del 
soterrament anirà a càrrec del sector o del polígon d’actuació urbanística on 
estigui inclòs. 
b) El nou traçat de línies o la substitució de les existents en sòl urbà serà també 
soterrat. 
c) En sòl no urbanitzable, les noves línies de transport elèctric es canalitzaran i 
s’ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les 
grans infraestructures de comunicació o pels terrenys que menys perjudiquin la 
qualitat ambiental i paisatgística d’aquests sòls. Per regular les mesures 
adequades a aquestes finalitats, es redactarà el corresponent pla especial i una 
avaluació d’impacte ambiental. 
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d) En la instal·lació de noves línies elèctriques aèries, s’exigirà, als seus 
responsables, l’ús de dispositius encaminats a impedir la col·lisió o electrocució 
d’aus (dispositius salvaocells, aïllament de conductors i altres mesures que es 
consideren oportunes). 
e) S’han de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica exigides 
reglamentàriament. Si cal modificar-les, caldrà assolir un acord mutu entre el 
peticionari de la modificació i el titular de la infraestructura elèctrica o, en cas de 
manca d’acord, atendre les prescripcions dels articles 153 i 154 del Reial decret 
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE núm. 310 de 27/12/2000). 
f) Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència de les línies en 
servei, caldrà atendre prèviament la Resolució de 4 de novembre de 1988 
(DOGC núm. 1075 de 30/11/88), per la qual s’estableix un certificat sobre el 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
g) No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies 
inferiors a les reglamentàries, d’acord amb la legislació vigent. 
h) No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que 
puguin afectar les servituds de les línies elèctriques. 
i) Les noves estacions de telefonia mòbil s’ubicaran, preferentment, en antenes 
ja existents i compartides per les diferents companyies. En el cas que es 
vulguin ubicar en nous emplaçaments no qualificats com a sistema general de 
serveis tècnics, l’Ajuntament podrà exigir la presentació per una posterior 
tramitació d’un pla especial que reguli les mesures necessàries per minimitzar 
l’impacte visual i mediambiental, fomentant sempre la concentració en 
instal·lacions compartides, obertes a tots els operadors i amb un disseny de 
compartició que permeti la instal·lació dels serveis sol·licitats inicialment, així 
com possibles serveis de futur. Totes les instal·lacions hauran d’ajustar-se al 
Decret 148/2001, de 20 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de 
telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, i al Reial decret 
1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament que estableix les 
condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les 
emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d’emissions 
radioelèctriques. 
 
SECCIÓ 4 SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS 
 
Article 52 Disposicions generals (Clau D) 
1. El sistema d’habitatges dotacionals comprèn aquells terrenys destinats a la 
construcció d’habitatges públics necessaris per a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’acolliment, 
d’assistència residencial o d’emancipació, justificades en les polítiques socials. 
2. El sistema d’habitatges dotacionals públics és un sistema que requereix 
sempre la titularitat pública del sòl, la qual s’obté mitjançant la cessió obligatòria 
i gratuïta o expropiació, d’acord amb l’article 34.7 de la LU o, si escau, 
mitjançant les formes previstes per la legislació d’habitatge. 
3. El sistema d’habitatges dotacionals públics es designa amb la lletra “D”. 
 
Article 53 Paràmetres edificatoris generals 
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1. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals, al paisatge, a 
l'organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions 
ambientals del lloc. 
2. En sòl urbà, les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per 
a la zona contigua on se situï. En el cas que una zona d’habitatge dotacional 
confronti amb dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de 
major edificabilitat. 
3. En el cas que no es pugui adaptar a la tipologia de les zones contigües, es 
redactarà es un pla de millora urbana que reguli la composició volumètrica i de 
façanes. 
 
SECCIÓ 5 SISTEMA HIDROGRÀFIC 
 
Article 54 Disposicions generals (Clau H) 
1. El sistema hidrogràfic el constitueix el conjunt d’espais lliures que conformen 
les làmines i els cursos naturals de l’aigua (canalitzats o no) com rius, canals, 
rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques. 
2. El sistema hidràulic (clau SH) es defineix coincident amb la zona fluvial, que 
és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que 
l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb 
l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els 
requeriments hidràulics i ambientals (vegetació de ribera, ecosistemes fluvials, 
etc.) i respectant la seva continuïtat. 
3. Restaran en règim de fora d’ordenació les edificacions i activitats existents 
en la zona fluvial no previstos a la legislació sectorial aplicable en matèria de 
domini públic hidrogràfic. 
4. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà, amb 
caràcter general, per la legislació sectorial existent i, en particular, pel Reial 
decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües 
(BOE núm. 176 de 24/7/01). 
5. La delimitació exacta de zones de protecció i domini públic hidràulic de les 
rieres i rius resta supeditada a les determinacions que estableixi l’Agència 
Catalana de l’Aigua o altra autoritat competent. 
6. No es podrà ocupar el domini públic hidràulic, ni la seva zona de servitud per 
instal·lacions o construccions de qualsevol classe, permanents o temporals, 
excepte aquelles degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic. 
7. Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb els procediments 
administratius establerts en el Reglament del domini públic hidrogràfic, aprovat 
pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental, l’atorgament de les 
autoritzacions i/o concessions administratives per a l’ús de l’aigua, l’autorització 
o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals, així 
com l’autorització per l’ocupació, modificació del relleu o construcció en la 
franja de terreny de 100 metres d’amplada al costat de les lleres públiques que 
correspon a la zona de policia del domini públic. 
8. Caldrà obtenir, prèviament, l’autorització administrativa per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a la utilització dels recursos d’aigua, tant superficials 
com a subterranis. L'aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada 
prioritàriament per a l'ús domèstic i per a l'agricultura, mitjançant la construcció 
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de pous sotmesos a la llicència municipal i a la inscripció i enregistrament a 
l’ACA. 
 
Article 55 Usos del sistema hidrogràfic 
1. Ús dominant: lleure. 
2. Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d’adequar els 
traçats i els marges, així com aquells per a dur a terme les canalitzacions 
oportunes. 
 
Article 56 Servituds 
1. Servitud de protecció del sistema hidrogràfic. És la servitud d’usos del sòl 
que afecta la part inundable que l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 100 
anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la 
seva continuïtat (zona de sistema hídric). En aquest àmbit, no s’admet cap 
nova edificació o construcció, ni cap ús o activitat que suposi una modificació 
sensible del perfil natural del terreny, o que pugui representar un obstacle al 
flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
Aquesta restricció d’usos és vàlida també per a la part de la zona inundable per 
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu, motiu 
pel qual s’inclouran aquests àmbits dins de la servitud de protecció del sistema 
hidrogràfic. 
Els usos compatibles a l’àmbit afectat per la servitud de protecció del sistema 
hidrogràfic són els següents: 
a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni 
tampoc l’establiment d’hivernacles ni cap tipus de tancament de parcel·les. 
b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure, 
sense edificacions ni construccions de cap mena. 
c) Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables. 
d) L’establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, 
sempre que permeti la preservació del règim de corrents. 
e) La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament 
soterrades i protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es 
garanteixi la no afectabilitat de la qualitat de les aigües. 
f) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini 
públic hidràulic. 
2. Servitud d’àrees inundables. És la servitud d’usos del sòl que afecta la part 
de la zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica corresponent 
delimita a part de l’avinguda de període de retorn de 500 anys. 
Els usos compatibles a l’àmbit afectat per la servitud d’àrees inundables són: 
a) No es poden admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d’edificació a l’àmbit de la servitud d’àrees inundables per episodis 
extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu. 
b) No es poden admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus 
d’edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i 
d’emmagatzematge a l’àmbit de la servitud de les àrees inundables per 
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació moderada. 
c) No està subjecta a limitacions dels usos admissibles a l’àmbit de la servitud 
d’àrees inundables per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 
d’inundació lleu. 
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3. Al llarg de tots els cursos fluvials de Serinyà i segons el Reial decret 1/2001, 
de 20 de juliol (BOE núm. 176, de 24/7/2001), es defineix una zona de servitud 
d’ús públic de 5 m d’amplada a banda i banda, que afecta també a canals i recs 
com a servitud d’aqüeducte, als efectes de garantir l’ús, regular l’aprofitament 
de l’aigua i els treballs de manteniment dels canals. Així mateix, es defineix una 
zona de policia de 100 m d’amplada. Aquestes distàncies s’hauran de mesurar 
a partir de l’alineació que marquen els coronaments dels marges que limiten les 
lleres i no des de l’eix central de la llera. En aquestes zones, caldrà, 
prèviament, obtenir l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
qualsevol obra o instal·lació que es vulgui fer. 
4. Queda protegit l’espai situat a una distància igual o inferior als 25 m de 
qualsevol captació o surgència natural d’aigua, si bé podran autoritzar-se les 
obres, plantacions i altres actuacions destinades a millorar les àrees contigües 
per potenciar-ne l’ús públic. 
5. Les fonts mantindran una protecció radial de 50 m. 
 
CAPÍTOL III ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES 
 
Article 57 Definició d’àmbits 
Aquest POUM estableix els següents plans especials urbanístics (PEU) per a la 
definició dels sistemes generals, independentment del tipus de sòl (urbà, 
urbanitzable o no urbanitzable), d’acord amb allò previst a l’article 67 de la 
LUC: 
- PEU-01 Pla especial urbanístic de protecció del Serinyadell 
 
Article 58 PEU-01 Pla especial urbanístic de protecció del Serinyadell 
1. ÀMBIT 
Correspon a la zona situada al voltant del Serinyadell en els límits assenyalats 
en els plànols. 
La superfície aproximada de l’àmbit és de 5,23 ha. 
2. OBJECTE 
L’objectiu del PEU és: 
- Ordenar la zona de protecció i afectació del Serinyadell, en el seu pas, per 
sòls urbanitzats del nucli de Serinyà. L’àmbit del PEU inclou terrenys 
classificats majoritàriament com a sòl no urbanitzable, incloent zones i 
sistemes, una part del PAU-10, amb la finalitat d’ordenar els sistemes d’espais 
lliures d’aquest polígon vinculats al curs hídric, i una part del PEU-03 per definir 
el pas de la via verda paral·lela al curs del Serinyadell en el tram inclòs en 
aquest àmbit. 
- Afavorir els usos que són propis d'aquest medi natural a l'hora de 
compatibilitzar-los amb usos de lleure. 
- Definir una via verda al llarg del Serinyadell que relligui els diferents punts 
d'interès d’aquest àmbit, tant patrimonials, com naturals, els equipaments 
municipals i millorar la connexió amb camins existents i amb les diferents zones 
que travessa. 
- Per a la protecció de l’entorn urbà de Serinyà més proper a la llera del torrent 
de Serinyadell, s’ha d’entendre condicionada a l’execució de les actuacions 
d’infraestructura hidràulica i les mesures de protecció passiva que cal adoptar 
per tal de reduir el risc d’inundació del nucli urbà i millorar el comportament 
hidràulic d’aquest tram del curs. 
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- Contemplarà els usos i les activitats que es podran portar a terme en aquest 
espai. 
- Determinarà els nivells de proteccions paisatgística, flora, fauna, protecció 
d'ecosistemes i d'accessos a la riera. 
- Determinar les condicions d'urbanització d'aquest espai. 
- Establir les actuacions coordinadament amb els diferents àmbits del PEU-02, 
PEU-03 i PAU-10 
 
TÍTOL IV DISPOSICIONS COMUNES D’ORDENACIÓ I D’ÚS EN SÒL URBÀ I 
URBANITZABLE 
 
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 59 Regulació paramètrica general 
1. L’ordenació dels paràmetres i les condicions d’aplicació del POUM es 
defineixen en cada capítol d’aquest títol, segons els diferents elements que 
intervenen en la formació urbana: parcel·lació, edificació i ús. Segons allò 
anterior, els paràmetres reguladors d’aquest POUM es divideixen en: 
- Paràmetres que regulen la parcel·lació. Inclou les determinacions que s’han 
de complir en la formació dels nous processos de parcel·lació o reparcel·lació 
per poder-se incorporar al procés urbà. 
- Paràmetres que regulen l’edificació. Inclou aquells paràmetres que regulen les 
condicions de la construcció i l’edificació. 
- Paràmetres reguladors d’usos i activitats. Inclou aquelles condicions que 
regulen els diferents usos i activitats, atenent a la seva funció urbanística o a la 
seva funció específica de l’activitat a desenvolupar, dintre de les diferents 
zones en què es divideix el conjunt del terme municipal. 
2. Els paràmetres definits en aquest Títol regularan, de forma genèrica, les 
condicions generals de les diferents zones, excepte quan les condicions 
particulars d’una zona concreta en determinin el contrari o quan no siguin 
d’aplicació en una zona concreta. 
3. D’acord amb la naturalesa pròpia del sòl no urbanitzable, aquest POUM 
estableix, en el Títol VII, els paràmetres i condicions específics que han de 
regular les edificacions i els usos permesos en aquesta classe de sòl. 
 
CAPÍTOL II DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN LA 
PARCEL·LACIÓ 
 
Article 60 Parcel·la i parcel·lació 
1. Parcel·la és la partió resultant de la subdivisió del terreny edificable, amb 
front i accés directe des dels espais de la vialitat pública, d’acord amb les 
condicions establertes per a cada zona. Quan els terrenys públics, als quals 
dóna front aquesta partió, estan urbanitzats d’acord amb les normes mínimes 
establertes per la llei i aquest POUM, aquests tenen la qualificació de solar. 
2. S’entén per parcel·lació la modificació de l’estructura parcel·lària (agrupació, 
subdivisió, segregació, divisió o variació geomètrica de les parcel·les) d’una 
parcel·la en dues o més, o de més d’una en una. 
 
Article 61 Parcel·la mínima 
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1. És la unitat de sòl mínima, definida en cada zona, mitjançant superfície i/o 
longitud dels seus límits. Les parcel·les mínimes definides a cada zona seran 
indivisibles, qualitat que caldrà fer constar en el Registre de la Propietat en el 
moment d’inscripció de la finca. 
2. Les dimensions i mida de la parcel·la mínimes es regularan a la normativa 
específica de cada zona. L’incompliment d’aquestes dimensions mínimes 
impedirà o restringirà, segons la zona, l’edificació. 
3. Les dimensions i mida de la parcel·la fan referència tant a la superfície com 
al front i fondària d’aquesta. 
 
Article 62 Front de parcel·la 
És la partió o límit de la parcel·la amb el carrer. 
 
Article 63 Illa 
És la superfície de sòl urbà o urbanitzable delimitada per les alineacions dels 
vials que l’envolten. 
 
Article 64 Condició de solar 
1. És la parcel·la que, pel fet de reunir les condicions de superfície, dimensions, 
i urbanització establertes en aquest POUM i en la legislació urbanística superior 
aplicable, és apta per a ser edificada immediatament. 
2. Per atorgar la llicència d’edificació en sòl urbà, és necessari que la parcel·la 
reuneixi les condicions d’urbanització següent: 
a) Que doni façana a vial públic i aquest estigui obert en tota l’amplada 
prevista. 
b) Que compti, com a mínim, amb el servei d’aigua potable, evacuació de 
residuals, esplanació i pavimentació del vial, encintat i pavimentació de voreres, 
enllumenat públic i subministrament d’energia elèctrica. 
3. Els terrenys que reuneixin les condicions de l’apartat anterior, però que els 
manqui la pavimentació i/o l’enllumenat públic, podran obtenir llicència 
condicionada a allò que estableix l’article 41 de la LUC i la resta de legislació 
urbanística concordant, articles 45 i 237 del RLU. Aquestes obres tindran la 
condició d’obres puntuals d’urbanització i requeriran la redacció d’un projecte 
que haurà de ser objecte de llicència urbanística prèvia (article 187.2 d de la 
LUC)). 
4. Si el terreny dóna a més d’una via, s’aplicarà el mateix tractament per a 
totes. 
 
CAPÍTOL III DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN L’EDIFICACIÓ 
 
SECCIÓ 1 DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SECTOR O 
ÀMBITS DE PLANEJAMENT 
 
Article 65 Superfície i superfície computable del sector i del polígon 
1. És la superfície de sòl de cada sector de planejament derivat o polígon 
d’actuació urbanística que el Pla delimita en els plànols d’ordenació. 
2. La superfície del sector o del polígon s’especifica en aquestes normes 
urbanístiques. La superfície del sector pot ser ajustada en la formulació del 
planejament derivat i, en el cas del polígon d’actuació urbanística, en la 
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formulació del projecte de reparcel·lació, d’acord amb la regulació de l’article 18 
d’aquestes Normes. 
3. La superfície computable d’un sector de planejament és la que s’ha de 
considerar a efectes de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta i de les 
intensitats dels usos. 
4. S’ha d’excloure de la superfície computable del sector o polígon, si escau, el 
domini públic hidràulic en aplicació de l’article 35.4 del RLU. Els sistemes 
urbanístics executats que no es transformen, ni s’integren a la funcionalitat del 
projecte urbanístic del sector o polígon, tampoc formen part de la superfície 
computable del sector. 
5. La superfície computable precisa del sector de planejament s’establirà i es 
justificarà en el projecte del planejament derivat corresponent, i la del polígon, 
en el projecte de reparcel·lació. 
 
Article 66 Índex d'edificabilitat bruta del sector i del polígon 
1. És el quocient resultant entre el sostre edificable màxim d’un sector o d’un 
polígon d’actuació urbanística i la seva superfície computable. S'expressa en 
metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl (m2 sostre/m2 
sòl). 
2. En els sectors de planejament derivat, és un paràmetre bàsic normatiu i, en 
els polígons d’actuació urbanística, és un índex informatiu i no normatiu, ja que 
el sostre edificable màxim del polígon es determina a partir de l’ordenació 
establerta pel planejament. 
 
Article 67 Sostre edificable màxim del sector i del polígon 
1. És la superfície màxima de sostre edificable en un sector de planejament o 
polígon d’actuació urbanística. S’expressa en metres quadrats de sostre 
edificable (m2 sostre). 
2. En els sectors pendents de planejament derivat, és el producte entre l’índex 
d’edificabilitat bruta i la superfície computable del sector. 
3. En els polígons d’actuació urbanística que no provenen d’un planejament 
derivat, el sostre edificable màxim del polígon s’ha de calcular sumant els 
diferents sostres edificables de cada zona. 
 
Article 68 Percentatges de sòl mínim de sistemes en sectors i polígons 
1. És la relació en tant per cent entre les superfícies de sòl destinades als 
diferents sistemes públics i la superfície del sector. 
2. En l’ordenació del planejament derivat, el percentatge total mínim de sòl 
públic és un paràmetre bàsic i invariable. 
3. En el cas dels polígons d’actuació urbanística, el tant per cent entre la 
superfície de sòl de sistemes públics definida per l’ordenació detallada en 
relació amb la superfície del polígon i, per tant, és un paràmetre deductiu de 
referència. 
 
Article 69 Densitat màxima d'habitatges bruta 
1. És el nombre d’habitatges en relació amb la unitat de superfície d’un sector o 
polígon. S’expressa en nombre d'habitatges per hectàrea de sòl 
(habitatges/ha). 
2. En els sectors de planejament derivat, és un paràmetre bàsic normatiu i 
s’aplica per deduir-ne el nombre màxim d’habitatges del sector, que haurà de 
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venir detallat i mesurat en cada zona del planejament. Quan el resultat del 
nombre màxim d’habitatges no sigui un nombre sencer, el resultat s’arrodonirà 
per defecte, si els dos primers decimals són inferiors o igual a 50 i, per excés, si 
els dos primers decimals són superiors a 50. 
3. En els polígons d’actuació urbanística, es dedueix del nombre màxim 
d’habitatges resultant de l’ordenació detallada, segons els paràmetres aplicats 
a cada zona. 
 
SECCIÓ 2 DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES APLICABLES A TOTS ELS 
TIPUS D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
Article 70 Tipus d’ordenació de l’edificació 
Els tipus d’ordenació de l’ordenació establert per aquestes Normes 
urbanístiques són els següents: 
1. Edificació alineada a vial: correspon majoritàriament a una edificació entre 
mitgeres, tot al llarg dels carrers o vials, regida bàsicament per alçària 
reguladora màxima i per la profunditat edificable, que s'estableix, bàsicament, 
per l'amplada del carrer o per unes situacions històricament consolidades i de 
gran valor tradicional. 
2. Edificació aïllada: establerta en atenció a la forma i superfície de parcel·la i 
regulada bàsicament en els factors següents: alçària màxima, edificabilitat, 
percentatge màxim d'ocupació de parcel·la i distàncies mínimes fins a les seves 
partions. 
3. Volumetria específica: tipus d'ordenació en què l'edificació es determina 
mitjançant un coeficient d'edificabilitat neta per parcel·la. La concreció per a 
cada unitat de l'edificació serà precisada en el Pla parcial urbanístic, en el Pla 
especial urbanístic o, quan sigui el cas, a través de la concreció de volums. 
 
Article 71 Edificabilitat neta o edificabilitat màxima de parcel·la 
1. Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la: factor que fixa la superfície 
màxima de sostre edificable en relació amb la superfície de sòl d'una parcel·la. 
S'expressa en metres quadrats de sostre edificable dividit per metres quadrats 
de sòl (m2 sostre/m2 sòl). 
2. Coeficient de volum edificable net o de parcel·la: factor que relaciona el 
volum edificable d'una parcel·la amb la seva superfície. Es dóna en metres 
cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m3/m2 sòl). 
3. Coeficient d'edificabilitat complementari net o de parcel·la: És el coeficient 
d'edificabilitat net que determina el sostre edificable destinat, exclusivament, a 
uns usos concrets assenyalats a cada parcel·la. Aquest coeficient mai podrà 
augmentar el nombre d'habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de 
densitat d'habitatge net. 
4. S’entén per edificabilitat màxima de parcel·la el sostre màxim que pot assolir 
una parcel·la resultat de multiplicar la seva superfície pel seu coeficient 
d’edificabilitat neta o de parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre (m2 
sostre) 
5. En les zones en què l’edificabilitat es calcula a partir de la profunditat i el 
nombre de plantes edificables, aquesta és l’única que es pot fer servir a efectes 
de compensacions de volum, no comptabilitzant el possible sostre de la planta 
sota coberta, ni el dels altells ni el dels cossos sortints. 
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6. En aquelles parcel·les en què l’edificabilitat màxima s’estableixi a partir d’un 
determinat coeficient d’edificabilitat, en el còmput de l’edificabilitat, es tindran 
en compte les superfícies de totes les plantes per sobre de la planta soterrània, 
cossos sortints tancats i el 50% dels semitancats i la part de la planta sota 
coberta, amb una alçària superior a 1,90 metres. 
7. En les parcel·les en pendent, l’edificabilitat màxima a assolir no superarà mai 
la que resultaria d’edificar en terreny horitzontal. 
 
Article 72 Densitat neta d’habitatges 
1. La densitat màxima d’habitatges és la relació entre la superfície construïda i 
el nombre màxim d’habitatges que s’admet en cada qualificació. 
2. A l’efecte del càlcul del nombre màxim d’habitatges, la superfície construïda 
exclourà: 
a) La superfície construïda situada sota rasant. 
b) La planta sota coberta. 
c) Les superfícies construïdes dels cossos sortints i cossos auxiliars. 
d) La superfície construïda, en els volums disconformes, que superi 
l’edificabilitat màxima permesa pel planejament vigent. 
3. Quan el resultat del nombre màxim d’habitatges no sigui un nombre sencer, 
el resultat s’arrodonirà per defecte, si els dos primers decimals són inferiors o 
igual a 50 i, per excés, si els dos primers decimals són superiors a 50. 
4. En els edificis, no inclosos en polígons o sectors, que es destinin, en la seva 
totalitat, a habitatge de protecció pública, no seran d’aplicació les limitacions a 
la densitat d’habitatges. En el cas que es destinin parcialment, s’aplicarà un (1) 
habitatge per cada setanta (70) metres quadrats de sostre edificable amb 
aquesta tipologia. 
 
Article 73 Ocupació màxima de parcel·la 
1. L’ocupació màxima de parcel·la és el tant per cent de la superfície del sòl de 
cada parcel·la que pot ser ocupat per l’edificació, i correspon a la superfície 
resultant de la projecció ortogonal, sobre un pla horitzontal, de tot el volum de 
l’edificació a sobre i a sota de la rasant, inclosos els soterranis i els cossos i 
elements sortints. 
2. No es comptabilitzen, a efectes d’ocupació, els accessos des de l’espai lliure 
d’edificació al soterrani, en el cas que la zona ho permeti. 
 
Article 74 Volum màxim edificable 
El volum màxim edificable és el resultat de dividir el volum màxim admès en 
cada parcel·la per la superfície d’aquesta. Compta tot el volum que resultaria de 
definir un embolcall que deixés a dintre seu tota l’edificació, tret dels cossos 
volats oberts, i inclosos els patis de ventilació, d’enllumenat, celobert i similars, 
definits per la legislació que regula els mínims d’habitabilitat dels habitatges. 
 
Article 75 Planta baixa 
1. Planta baixa de l’edifici a nivell del sòl o dintre dels límits que, amb referència 
a la rasant, assenyalen les normes. La planta baixa és la primera planta per 
sobre de la planta soterrània real o possible. 
2. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes d’accés 
independent, segons les modalitats de semisoterrani i/o entresòl. 
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3. Quan la regulació de la zona no ho especifiqui, les alçàries útils mínimes 
permeses de la planta baixa seran les següents: 3,00 m en el cas d'usos 
comercials, magatzems, etc. i 2,70 m, en el cas d'habitatges i aparcament 
vinculat a l’habitatge (v. fig. 1 i 2 de l’annex 1). Es podran col·locar fals sostres i 
reduir aquesta alçària lliure mínima en dependències de servei, sempre que no 
contradiguin la normativa sectorial d’aplicació. 
4. Per altell s’entén la part superior de les dues en què un sostre fet a una certa 
alçària divideix, parcialment, una cambra que no té accés independent des de 
l’exterior. No es permet la construcció d’altells de planta baixa. 
 
Article 76 Plantes soterrànies. 
1. Són les situades a sota de la planta baixa. 
2. No s'hi permet l’ús d’habitatge independent, però sí espais vinculat a 
habitatges situats a plantes superiors. 
3. Només, es permetrà la construcció de plantes soterrànies, quan aquestes 
puguin evacuar a la claveguera pública, encara que sigui per mitjans mecànics. 
4. L'alçària lliure mínima de les plantes soterrànies és de 2,30 metres (v. fig. 2 
de l’annex 1). 
 
Article 77 Plantes pis 
1. Qualsevol planta de l’edificació que estigui per sobre de la planta baixa. 
2. Les plantes pis tindran una alçària lliure interior mínima de 2,70 metres, 
excepte les dedicades a ús d’aparcament que serà de 2,30 metres (v. fig. 1 i 2 
de l’annex 1). Es podran col·locar fals sostres i reduir aquesta alçària lliure 
mínima en dependències de servei, sempre que no contradiguin la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 
Article 78 Espais sota coberta 
1. És aquell situat entre el darrer forjat teòricament possible de l’edifici i la 
coberta inclinada (v. fig. 1 de l’annex 1). 
2. Es destinarà a trasters o a espais comunitaris al servei del conjunt de 
l’edificació, o com a ampliació de l’habitatge situat immediatament en la planta 
inferior. En aquest cas, no podrà constituir mai un habitatge independent i la 
seva superfície o destí no serà una condició indispensable per obtenir els 
nivells mínims d’habitabilitat de l’habitatge que ampliïn. 
3. Quan calgui disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació de la planta sota 
coberta, aquestes es podran tancar amb finestres integrades al pla de la 
coberta inclinada o mitjançant solàriums o banyeres de la coberta, sempre que 
aquells retalls de coberta no sobrepassin el 20% de la superfície de la coberta i 
se separin 1 metre de les façanes de l’edifici. 
 
Article 79 Planta coberta 
1. Planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui 
amb un terrat o amb una coberta inclinada, que se situa immediatament per 
sobre del pla horitzontal dels elements resistents del darrer forjat. 
2. La coberta dels edificis serà amb coberta inclinada i/o terrat pla. En la 
tipologia d’alineació a vial, només es permetrà la coberta inclinada o el terrat 
pla; en cap cas, no s’admetrà la coberta mixta en un únic edifici. 
3. Els materials d’acabat de les cobertes planes no podran desentonar amb 
l’entorn, pel seu material o pel seu color. Les cobertes amb teulada utilitzaran 
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teules àrabs o de ciment de color vermell, excepte en els edificis aïllats 
industrials en què es permet la cobertura en pendent amb altres materials. 
4. Per a aquells edificis acabats amb coberta inclinada (v. fig. 1 de l’annex 1), la 
planta coberta comença a comptar des del pla inferior del ràfec o del pla inferior 
del forjat inclinat que la formi. El cantell del ràfec o del forjat inclinat no podrà 
ser superior a 30 cm. Com a màxim, la coberta arrencarà des de l'alçària 
reguladora màxima i també, com a màxim, 40 cm per sobre de l'últim forjat 
permès. 
a) El pendent de la coberta no podrà ser superior del 35%, excepte que la 
normativa específica de la zona indiqui un altre pendent màxim. 
b) Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran sobresortir: 
- Elements de ventilació i xemeneies. 
- Antenes i altres instal·lacions radioelèctriques. 
- Claraboies dels celoberts i plaques fotovoltaiques, que hauran de ser 
paral·leles als plans de teulada, i no se separaran més de 50 cm d'aquesta en 
cap punt. 
- Les caixes d’escala i la sala de màquines de l’ascensor. En els tres primers 
metres a partir de la façana a carrer i a pati d’illa, hauran de quedar per sota 
dels pendents de la coberta. 
c) Els careners de coberta, així com altres elements construïts no 
sobrepassaran en més de 3,50 metres l’alçària de l’arrencada de la coberta al 
pla de façana. 
5. Per a edificis acabats en terrassa (v. fig. 2 de l’annex 1), el pla d’arrencada 
es considerarà el pla superior dels elements resistents de la darrera planta pis. 
a) Per sobre d'aquest pla, es podrà situar: 
- La cambra d'aire amb una alçària màxima de 60 cm. 
- Les baranes i altres elements de coronament de façana de caràcter 
exclusivament decoratiu, que tindran una alçària màxima d'1,40 metres per 
sobre de l’últim element resistent. 
- Els elements de separació entre terrats, que tindran una alçària màxima per 
sobre del paviment d’1,80 m si són massissos, i de 2,50 m si són transparents, 
reixes o similars. 
b) Dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats amb el pendent màxim permès 
a la zona per cobertes inclinades, aplicats des de les arestes d’intersecció dels 
plans de façana amb l'alçària reguladora màxima, es podran instal·lar: 
- Cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor 
- Les claraboies dels celoberts 
- La caixa d'escales 
- Plaques fotovoltaiques. 
Se separaran, com a mínim, 3 metres de la façana al carrer o al pati d’illa, els 
cossos tindran una coberta plana i l’alçària des de l’alçària reguladora (pla 
superior de l’últim forjat) no serà superior a 2,80 metres. 
Per sobre del gàlib definit en el paràgraf anterior, només es permet que 
sobresurtin: 
- Els elements de ventilació i xemeneies 
- Antenes i altres instal·lacions radioelèctriques 
 
Article 80 Façanes i mitgeres 
1. Façana principal: és el tram del perímetre de l’edificació que limita 
directament -o a través d’un espai lliure, fruit d’una reculada- amb el vial. 
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2. Façana posterior: és el tram del perímetre de l’edificació que dóna front a 
l'espai lliure interior de l’illa o de la parcel·la. 
3. Façanes laterals: són els trams de l’edificació que no constitueixen façana 
principal ni posterior. 
4. Mitgera: és la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les 
contigües, que s’eleva des dels fonaments a la coberta, encara que la seva 
continuïtat s’interrompi amb celoberts o patis de ventilació. 
5. Les façanes d’un edifici s’ajustaran a les determinacions següents: 
a) Les façanes es tractaran amb acabats propis, i es prohibeix deixar vista 
l’obra aparellada per ser recoberta. 
b) Es prohibeixen expressament els remolinats, enlluïts o arrebossats sense 
pintar en façanes exteriors. 
c) No es permeten tractaments de façanes amb colors que no guardin relació 
d’harmonia amb el conjunt o que desentonin amb l’entorn. 
d) A la façana de cada edifici, el propietari està obligat a col·locar el número 
corresponent de carrer. 
e) Les arestes de les obertures i finestres, sense perjudici del que disposa la 
Compilació de Dret Civil Català en matèria de servituds, se separaran, com a 
mínim, 0,40 metres del pla de la paret mitgera. Si les parets formen un angle 
agut, la distància mínima entre les obertures i finestres i la línia d’unió 
d’ambdues parets ha de ser d’un metre. 
6. Les mitgeres d’un edifici s’ajustaran a les determinacions següents: 
a) Totes les mitgeres vistes es tractaran amb materials i acabats propis de 
façana. Es prohibeixen els envans pluvials vistos, així com l’aïllament 
descobert. 
b) En la creació d’una mitgera, ja sigui de nova edificació o d’una ja existent i 
que quedi consolidada per les obres realitzades, el propietari que demani la 
llicència que origina la creació de la mitgera estarà obligat a donar-li un 
tractament de façana, en tots els casos i a càrrec seu. 
c) En aquells casos en què la mitgera s’edifiqués de manera immediata, ja sigui 
perquè s’ha sol·licitat el corresponent permís d’obres o es vagin a iniciar les 
obres de la finca veïna, s’exonerarà de donar un acabat de façana a la mitgera 
que no quedi vista. Les façanes i mitgeres es conservaran en condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic. 
 
Article 81 Cossos sortints 
1. Els cossos sortints poden ser tancats, semitancats i oberts. Són cossos 
sortints tancats aquells que tenen tots els costats amb tancaments no 
desmuntables. Són cossos sortints semitancats els cossos volats que tanquin 
algun dels seus costats laterals amb tancaments no desmuntables. Són cossos 
sortints oberts les terrasses, balcons i altres voladissos únicament amb 
baranes. 
2. Els cossos sortints es computaran a efectes de l’ocupació màxima en planta 
baixa, i a efectes de separacions a límits de parcel·la. 
3. La superfície en planta dels cossos sortints tancats comptarà el 100 per cent 
com a superfície de sostre edificable. 
4. La superfície en planta dels cossos sortints semitancats comptarà el 50 per 
cent com a superfície de sostre edificable. 
5. Els cossos sortints oberts no computaran com a superfície de sostre 
edificable. 
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Article 82 Elements sortints 
Són part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables ni 
ocupables, de caràcter fix, que sobresurten del pla de façana, de l'espai lliure 
d'interior d'illa o de l'espai lliure de la parcel·la. Són els ràfecs de teulada, 
cornises i sòcols, i també les viseres i marquesines. Els elements no 
permanents (anuncis, rètols, elements de senyalització, tendals...) no tenen la 
consideració d'elements sortints. 
 
Article 83 Ventilació i il·luminació 
En els edificis d’habitatges, en tots els casos, les sales d’estar i els menjadors-
estars hauran de ventilar directament a espai lliure, carrer o pati d’illa. En els 
edificis d’habitatges, els dormitoris i sales interiors no podran autoritzar-se, si 
no reben ventilació i il·luminació, almenys, per mitjà de celoberts. La ventilació i 
il·luminació de les altres dependències que no siguin les destinades a 
dormitoris o sales i peces auxiliars interiors podrà fer-se mitjançant patis de 
ventilació. 
 
Article 84 Celoberts 
Espai no edificat situat dintre del volum d’edificació i destinat a obtenir 
il·luminació i ventilació. 
1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Són interiors els celoberts que no 
s’obren a espais lliures o a vials, i són mixtos els oberts a aquests espais. 
2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts es regiran per la 
normativa d’habitabilitat dels habitatges d’aplicació. 
3. Les parets dels celoberts mixtos s’han de considerar com a façanes a tots 
els efectes. 
4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o 
més finques contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes normes, que 
l’esmentada comunitat de pati s’estableixi per escriptura pública, inscrita en el 
Registre de la Propietat. Els patis mancomunats s’han de regir, pel que fa a la 
forma i dimensions, per allò que es disposa per als patis interiors i els mixtos. 
 
Article 85 Patis de ventilació 
1. Espais no edificats d’igual significació que els celoberts, però destinats a 
il·luminar i ventilar escales o dependències que no siguin dormitoris o estances. 
Per estança s’entén la sala o habitació on s’habita normalment i que no es 
destina a dormitori. 
2. Els patis de ventilació poden ser interiors o mixtos, com els celoberts. 
3. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels patis de ventilació es regiran 
per la normativa d’habitabilitat dels habitatges d’aplicació. 
4. Els patis de ventilació mixtos s’han de considerar com a façanes, a tots els 
efectes. 
 
Article 86 Sòl de parcel·la lliure d'edificació 
Són els terrenys lliures d'edificació per aplicació de les condicions d’edificació 
de cada zona (ocupació, separació a límits, fondària edificable…). Aquests 
espais no podran ser objecte de cap altre aprofitament que el corresponent a 
espais lliures al servei de l'edificació construïda a la parcel·la. 
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Article 87 Piscines 
1. La superfície ocupada per les piscines no computarà a efectes d’ocupació de 
parcel·la, si no sobresurten del terrenys definitiu en edificacions aïllades i de 
volumetria específica, i del terreny natural en edificacions segons alineació a 
vial. 
2. Aquestes instal·lacions s’hauran de recular 1,00 metre dels límits de la 
parcel·la, mesurat des de la paret interior del vas. Les casetes de bombes 
seran soterrades i també hauran de separar-se 1,00 metre dels límits de 
parcel·la. 
 
SECCIÓ 3 PARÀMETRES APLICABLES A L’EDIFICACIÓ SEGONS 
L’ALINEACIÓ A VIAL 
 
Article 88 Alineació de carrer o de vial 
És la línia en planta que estableix el límit entre les parcel·les urbanes i el vial. 
 
Article 89 Alineació de l’edificació o línia de façana 
1. És la línia on s’ha de situar l’edificació, coincidint o no amb l’alineació de 
carrer o vial. 
2. Aquesta alineació ve indicada en els plànols d’ordenació, i s’admeten 
reajustaments d’alineacions i rasants en els termes establerts per l’article 188.4 
de la LUC. 
3. No es permet cap tipus de reculada que no estigui assenyalada en els 
plànols d’ordenació. 
 
Article 90 Rasant i amplada de carrer o de vial 
1. Rasant del carrer o vial: línia que fixa l'altimetria de l'eix del carrer en tot el 
seu recorregut. 
2. Amplada de carrer o vial: és la distància mínima entre les alineacions 
enfrontades del carrer. 
a) En el cas d’alineacions constituïdes per rectes o corbes paral·leles en el tram 
de vial entre dos transversals, es prendrà la distància entre les dues 
alineacions. 
b) Si les alineacions no són paral·leles o presenten eixamplaments, 
estrenyiments o altres irregularitats, es prendrà com a amplada de vial la 
mitjana de les amplades del tram de vial comprès entre dos transversals. 
 
Article 91 Planta baixa d’un edifici referida al carrer 
1. La planta baixa és aquella que té el paviment situat entre 0,60 m per sobre i 
0,60 m per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, 
respectivament, que corresponen a la parcel·la. 
2. Si, a conseqüència del pendent, hi ha més d'una planta dintre dels límits 
anteriors, s’entén per planta baixa, per a cada tram frontal de parcel·la, la de 
posició inferior. 
3. En els casos de parcel·les en front a dos carrers oposats, es referirà la cota 
de la planta baixa a cada front, com si es tractés de parcel·les diferents de 
profunditat mitjana per a cada una d’elles. 
 
Article 92 Alçària reguladora màxima d’un edifici referida al carrer 
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1. Mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l'alçària límit des del 
punt de referència de l’alçària reguladora fins al pla horitzontal des d'on arranca 
la teulada (sota ràfec o sota forjat inclinat o de la seva projecció, si no arriba a 
façana) o el pla superior de l'últim element resistent, en el cas de coberta plana. 
2. En les plantes reculades, l’alçària reguladora es calcula projectant l’última 
planta reculada a façana i aplicant les mateixes característiques que l’anterior. 
3. Per alçària reguladora màxima s’entén aquella que poden assolir les 
edificacions en un front concret de carrer. 
4. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, l’alçària 
reguladora màxima es correspon amb el nombre de plantes màxim segons les 
dimensions que s’assenyalen en la taula següent: 
 
Nombre màxim de plantes Alçària reguladora màxima 
2 (B + 1P) 7,10 m 
3 (B + 2P) 10,20 m 
4 (B + 3P) 13,30 m 
5 (B + 4P) 16,40 m 
Taula número 1 
 
En els edificis amb més plantes permeses, s’incrementarà l’alçària reguladora 
màxima en tres metres i deu centímetres (3,10 metres) per cada planta. 
5. Per sobre de l’alçària reguladora, tan sols es permeten els elements 
admesos sobre l’última planta definida en aquestes normes. 
 
Article 93 Punt d’aplicació de l’alçària reguladora referida al carrer 
1. El punt d’aplicació de l’alçària reguladora referida al carrer s’aplicarà a partir 
de la cota topogràfica de la rasant de l’alineació de vial o carrer. Si les normes 
específiques de cada zona no estableixen altres regles, se seguiran les 
següents: 
2. Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal: 
a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de 
nivells entre les cotes dels extrems i el seu centre, menor o igual de 0,6 m, 
l'alçària reguladora s'amidarà al centre de la façana, a partir de la rasant de la 
voravia en aquest punt (v. fig. 3 de l’annex 1). 
b) Si la diferència anterior de nivells és més de 0,6 m, l'alçària màxima de 
l'edifici s'amidarà a partir d'un nivell situat a 0,6 m per sota de la cota de 
l'extrem de la línia de façana de cota més alta (v. fig. 4 de l’annex 1). 
c) Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc que, en determinats punts de la 
façana, la rasant de la voravia se situï a més d’1,50 metres per sota del punt 
d'aplicació de l'alçària reguladora, la façana s’haurà de dividir en els trams que 
calguin perquè això no passi. A cadascun dels trams resultants, l'alçària 
reguladora s'haurà d'amidar d'acord amb les regles anteriors. (v. fig. 5 de 
l’annex 1). 
3. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà: 
a) Si l'alçària fos la mateixa a cada cara de vial, s'aplicaran les condicions del 
punt 1 operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si en fossin 
una de sola. 
b) Si les alçàries reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar 
cap als carrers adjacents més estrets fins a una longitud màxima, comptada a 
partir de l’alineació del vial més ample, igual a la fondària edificable 
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corresponent al carrer de més alçària. Aquesta dimensió podrà arribar, com a 
màxim, fins a la meitat de la longitud del tram de carrer de menor amplada. 
D’aquesta regla, solament podrà beneficiar-se la primera parcel·la que fa 
cantonada. Sobre aquesta determinació, prevaldrà el que es grafiï 
expressament en els plànols. 
4. Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà 
(v. fig. 6 de l’annex 1) regularan la seva alçària com si es tractés d'edificis 
independents. El canvi d'alçària màxima es farà en el punt intermedi de la 
parcel·la. 
5. Edificis amb façana a places, parcs i altres espais lliures públics regularan la 
seva alçària en funció del vial de major amplada que conflueixi a l’espai públic. 
 
Article 94 Nombre de plantes referit al carrer 
1. És el nombre màxim de plantes edificables que poden situar-se dins de 
l’alçària reguladora màxima establerta per a cada zona, i que comptabilitzen a 
efectes d’edificabilitat. 
2. El nombre de plantes màxim s’estableix en els plànols d’ordenació o en la 
normativa específica de cada zona. 
 
Article 95 Profunditat edificable 
1. Profunditat edificable és la distància perpendicular a l’alineació de 
l’edificació, entre la façana principal a vial i la façana posterior de l’edifici, que 
limita l'edificació per la part posterior i defineix l’alineació posterior de 
l’edificació. 
2. La profunditat edificable resultarà del traçat, en posició equidistant de les 
façanes a la via pública, d’una figura semblant a la de l’illa. 
3. La profunditat edificable màxima s’estableix en els plànols d’ordenació i/o en 
la normativa específica de cada zona. 
4. Les parts de parcel·la que excedeixin de la profunditat edificable formaran 
part del pati d’illa, encara que estiguin compreses dins de la fondària edificable 
que correspon a un altre front d’illa. 
 
Article 96 Espai lliure interior d’illa o pati d’illa 
1. És l'espai lliure d'edificació possible. 
2. En els patis d’illa, que la normativa assenyala com a espai lliure, no es 
permet cap tipus d’edificació, excepte les piscines que no sobresurtin més de 
60 cm de la cota del terreny. Les construccions auxiliars i els cossos sortints 
hauran d’estar inclosos en la fondària edificable o ocupació màxima permesa, 
excepte que la zonificació determini una altra cosa. 
3. La normativa de la zona pot permetre l’edificació en planta baixa del pati 
d’illa fins a la fondària edificable que determini, que es regularà amb les 
condicions següents: 
a) En casos de desnivell entre façanes oposades d’illa, aquesta profunditat límit 
s’haurà de reduir, de manera que l’edificació a l’espai no ultrapassi un pla ideal 
traçat a quaranta-cinc graus des del límit de profunditat edificable de la 
parcel·la oposada a l’alçària màxima corresponent a la planta baixa. Tampoc, 
no podrà ultrapassar el pla traçat de la mateixa manera des del límit de la 
profunditat edificable de les parcel·les corresponents a les altres façanes de 
l’illa (v. fig. 7 i 8 de l’annex 1). 
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b) L’edificació en planta baixa tindrà una alçària màxima de 4 metres, amidada 
des de la cota de planta baixa respecte al vial fins a l’acabament de coberta, 
que obligatòriament serà plana. 
 
Article 97 Cossos sortints 
Els cossos sortints es regularan en les edificacions segons l’alineació a vial, 
d’acord amb les condicions següents: 
a) Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa. 
b) En carrers inferiors o iguals a 6 metres, únicament, s’admeten cossos 
sortints oberts. En carrers superiors a 6 metres, s’admeten tot tipus de cossos 
sortints. 
c) La volada màxima dels cossos sortints amidada normalment al pla de façana 
no podrà excedir de la dècima part de l’amplada del vial, amb un màxim d’1,20 
metres. Si l’edificació és a diferents vies de diferent amplada, aquesta 
s’adaptarà a cada tram, amb el límit màxim establert. 
d) La volada màxima dels cossos sortints a pati d’illa no podrà excedir d’1,20 
metres, amidats normalment al pla de façana posterior, sempre que l’espai 
interior d’illa davant de l’alineació posterior permeti la inscripció d’un cercle de 
radi mínim d’11 metres. La volada dels cossos sortints tancats o semitancats a 
pati d’illa no podrà excedir la fondària edificable màxima. 
e) La longitud dels cossos sortints tancats o semitancats no superarà 1/3 de la 
façana de l’edifici; els cossos sortints oberts poden ocupar tota la longitud de 
façana respectant la distància mínima a mitgeres. 
f) El límit lateral de la volada dels cossos sortints s’haurà de separar de la paret 
mitgera una distància mínima d’1,00 metre. 
g) L’alçària lliure mínima entre la vorera i els cossos sortints és de 3,50 metres. 
 
Article 98 Elements sortints 
1. S’admeten els elements sortints que se situïn de forma que cap dels seus 
punts no es trobi a una alçària inferior als 2,50 metres per sobre de la rasant de 
la voravia i que la volada no sigui superior, en cap punt, a l’amplada de 0,40 
metres. 
2. Els ràfecs tindran una volada màxima de 0,45 m des de la línia de façana en 
carrers d’amplada menor de 6 metres, de 0,80 m en carrers de més de 6 
metres fins a 10 metres, i d’1,00 m en carrers d’amplada superior a 10 metres. 
 
Article 99 Ocupació de la planta soterrània 
Si la normativa de la zona no diu el contrari: 
1. Les plantes soterrànies podran ocupar la totalitat de la parcel·la, sempre que 
no sobresurtin del terreny natural, en aquests casos, la coberta haurà d’estar 
enjardinada el 50% com a mínim de la seva superfície. 
2. Si les plantes soterrànies sobresurten del terreny natural, únicament es 
permet ocupar una fondària edificable màxima de 16 metres, mantenint una 
separació mínima de 3 metres als límits de veïns. 
 
Article 100 Tanques 
1. Les tanques s'hauran de subjectar, en tota la seva longitud, a les alineacions 
i rasants del carrer. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201442/162 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084006-2014



 36 

2. Les tanques de separació entre dos predis veïns i de límits al carrer es 
tractaran amb acabats propis, i es prohibeix deixar vista l’obra aparellada per 
ser recoberta. 
3. Les tanques a nivell de planta baixa entre veïns i al carrer seran opaques fins 
a una alçària d’1,20 metres i calades o vegetals fins a una alçària d’1,80 
metres, mesurades des de la rasant del carrer. En el cas de terrenys amb 
desnivell, la tanca s’haurà de dividir en trams sense que se sobrepassi, en cap 
punt, l’alçària de 2,10 metres. 
4. Les tanques a nivell de planta pis entre predis veïns han de tenir una alçària 
opaca d’1,80 metres. 
5. En els projectes arquitectònics unitaris d’edificis plurifamiliars o habitatges en 
filera, les tanques seran unitàries per a tot el conjunt. 
6. Es prohibeixen les tanques amb recobriments plàstics. 
 
SECCIÓ 4 PARÀMETRES APLICABLES A L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 
 
Article 101 Alçària reguladora màxima de l’edificació referida a la cota de 
terreny 
1. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, des del punt d’aplicació 
de l’alçària reguladora referida a la parcel·la fins al pla horitzontal des d'on 
arranca la teulada (sota ràfec o sota forjat inclinat) o el pla superior de l'últim 
element resistent, en el cas de coberta plana. 
2. L’alçària reguladora màxima és aquella que poden assolir les edificacions, 
per sobre de la qual només es permet la planta coberta. 
3. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, l’alçària 
reguladora màxima es correspon amb el nombre de plantes màxim segons les 
dimensions que s’assenyalen en la taula següent: 
 
Nombre màxim de plantes Alçària reguladora màxima 
2 (B + 1P) 7,10 m 
3 (B + 2P) 10,20 m 
4 (B + 3P) 13,30 m 
5 (B + 4P) 16,40 m 
Taula número 2 
 
En els edificis amb més plantes permeses, s’incrementarà l’alçària reguladora 
màxima en tres metres i deu centímetres (3,10 metres) per cada planta. Les 
alçàries anteriors no s’aplicaran en les zones industrials. 
 
Article 102 Punt d’aplicació de l’alçària reguladora referida a la parcel·la 
1. El punt d’aplicació de l’alçària reguladora referida a la parcel·la s’aplicarà, en 
tot el contorn de l’edificació, a partir de la cota topogràfica de la rasant natural 
del terreny. 
 
Article 103 Nombre de plantes referit a la parcel·la 
1. És el nombre màxim de plantes edificables que poden situar-se dintre de 
l’alçària reguladora màxima establerta per a cada zona, i que comptabilitzen a 
efectes d’edificabilitat. 
2. En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l'edificació es 
desenvolupi escalonadament, el nombre de plantes que es construeixin sobre 
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cada una de les parts que tinguin consideració de planta baixa se subjectaran 
al nombre màxim de plantes permès, referit a cada una d’aquestes parts. 
3. En els casos en què, per raó del pendent del terreny, l’edificació es disposi 
escalonadament, l’edificabilitat total no superarà, en cap cas, aquella que 
resultaria d’edificar en un terreny horitzontal. 
 
Article 104 Planta soterrània d’un edifici referida a la cota de terreny 
Tindrà la consideració de planta soterrània referida a la cota de terreny, la que 
tingui el sostre a menys d'un metre per sobre del nivell del sòl exterior definitiu 
(v. fig. 9 i 10 de l’annex 1). 
 
Article 105 Planta baixa d’un edifici referida a la cota de terreny 
Tindrà la consideració de planta baixa aquella amb nivell de paviment, com a 
màxim, un metre per sobre del terreny definitiu (v. fig. 9 i 10 de l’annex 1). 
La part de planta semisoterrada que sobresurti més d’un metre del nivell 
exterior del terreny tindrà, en tota aquesta part, la consideració de planta baixa. 
 
Article 106 Separacions mínimes 
1. Les separacions mínimes de l'edificació a la façana de la via pública, al fons 
de parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d'una parcel·la, 
són distàncies que hauran de respectar tant les edificacions sobre rasant com 
els seus cossos sortints, llevat que es tracti d’una rampa per donar accés des 
de l’exterior als usos permesos en aquests. 
2. Els ràfecs podran envair les franges de separació mínimes obligatòries fins a 
una distància màxima de 45 cm. 
 
Article 107 Ocupació de la planta soterrània 
Si la normativa de la zona no diu el contrari, l’ocupació de la planta soterrània 
està limitada pel percentatge d’ocupació. 
 
Article 108 Adaptació topogràfica del terreny 
1. A efectes de les adaptacions topogràfiques, s’entén, com a terreny natural, el 
terreny inicial no transformat, amb pendent sensiblement uniforme. 
2. En les zones edificables amb la tipologia aïllada, les plataformes d’anivellació 
de terrenys possibles s’ajustaran a les limitacions següents: 
a) El màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre’s com 
a natural serà d’1,00 metre per sobre o per sota d’aquell respecte a aquest. 
Aquests límits màxims de variació topogràfica s’aplicaran tant en l’interior de la 
parcel·la com en els seus límits. 
b) Les plataformes d'anivellació a l'interior de parcel·la (excepte els soterranis) 
hauran de disposar-se de manera que no ultrapassin uns talussos ideals de 
pendent 1:3 (alçària: base) traçats des de les cotes, per damunt o per sota, 
possibles segons l'apartat anterior, als límits. 
c) Els murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar, en la part 
vista, una altura de 2,00 metres. Aquests murs, igual que els alineats a carrer o 
a espai lliure públic, no ultrapassaran l’alçària d’1,00 metre per sobre ni de 2,20 
metres per sota de la cota natural del terreny. 
 
Article 109 Tanques 
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1. Les tanques de separació entre dos predis veïns i de límits al carrer es 
tractaran amb acabats propis, i es prohibeix deixar vista l’obra aparellada per 
ser recoberta. 
2. Les tanques del carrer seran opaques fins a una alçària d’1,00 metre, i 
calades o vegetals fins a una alçària de 2,00 metres, mesurades des de la 
rasant del carrer. Quan siguin divisòries de dues parcel·les, podran ser 
opaques fins a una alçària de 2,00 metres en terrenys plans, i d’1,50 metres 
amidats des de la cota natural del terreny en els terrenys amb pendent. 
3. En els casos en què el garatge quedi encastat en el terreny i en línia de 
façana, el mur de contenció podrà tenir una alçària màxima de 3,00 metres. 
4. Les tanques que se situïn per sobre de l’alçària màxima permesa en els 
murs de contenció, solament, es podran projectar amb elements calats 
metàl·lics, de fusta o vegetals, amb una alçària màxima d’1,20 metres. 
5. En els projectes arquitectònics unitaris d’edificis plurifamiliars o habitatges en 
filera, les tanques seran unitàries per a tot el conjunt. 
 
Article 110 Construccions auxiliars 
1. En les zones on es permetin les construccions auxiliars al servei dels edificis 
principals, aquestes es destinaran a porteria, garatge particular, locals per 
guardar material de jardineria i de piscines, vestuaris, rebost, i altres per l’estil. 
2. La construcció o instal·lació d’edificacions auxiliars s’ajustarà a allò que 
s’estableix en la regulació de cada zona, quant a sostre edificable, ocupació en 
planta baixa, alçària màxima i separacions mínimes a les partions de parcel·la. 
S’admet que se situïn adossades als límits, si no sobrepassen una alçària de 3 
metres. 
3. Les barbacoes i pèrgoles computaran a efectes d’ocupació, i no podran 
ocupar les franges mínimes de separació obligatòries a límits, excepte que es 
presenti l’autorització escrita dels veïns afectats. Les barbacoes si, a més de la 
xemeneia de fums, estan cobertes amb teulat també computaran a efectes 
d’edificabilitat. 
 
CAPÍTOL IV PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS 
 
SECCIÓ 1 SECCIÓ PRIMERA CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS USOS 
 
Article 111 Definicions generals 
1. Definició d’activitat. Activitat és qualsevol acció concreta que ocupa un espai 
i que està dirigida a la producció, l’intercanvi o el consum. 
2. La classificació general d’activitats serà l’establerta per la classificació 
catalana d’activitats econòmiques de l’any 1993 (CCAE - 93). La concreció de 
cadascuna de les activitats adscrites per a cada ús es poden determinar en una 
ordenança específica. 
3. Per a la qualificació de les activitats amb incidència ambiental, es tindran en 
compte les disposicions específiques establertes a la legislació sectorial vigent 
(Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i el reglament que la desenvolupi). 
4. Definició d’instal·lació. És aquell conjunt d’edificis, d’equipaments, de 
maquinària i d’infraestructures de què es compon un establiment o centre on 
s’exerceix una o diverses activitats. 
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Article 112 Classificació dels usos 
A efectes d'aquest POUM i del seu posterior desenvolupament, s'estableixen 
els criteris de classificació d'usos següents: 
a) Segons la seva funció urbanística. El Pla, atenent a la diferent funció 
urbanística, classifica els usos com a generals i específics. 
b) Segons la permissibilitat: el Pla, atenent al diferent grau de permissibilitat, 
classifica els usos com a dominants, compatibles, no compatibles i 
complementaris. 
c) Segons el domini. El Pla, segons aquest criteri, diferencia entre els usos 
públics, privats i col·lectius. 
 
Article 113 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos 
generals 
1. Els usos generals són els que el POUM estableix, genèricament, per als 
determinats àmbits i sectors de desenvolupament de les seves determinacions i 
per als sistemes en les diferents categories de sòl. 
2. Als efectes de definir l’ús o usos dominants en un determinat espai, els usos 
específics s’agrupen en els usos generals següents: 
- Ús residencial 
- Ús terciari 
- Ús industrial 
- Ús rural 
- Comunicacions 
- Equipaments comunitaris 
- Serveis tècnics 
- Espais lliures 
3. Aquest POUM defineix els usos generals de la forma següent: 
1. ÚS RESIDENCIAL: és aquell ús referit a l’allotjament prolongat de les 
persones en edificis condicionats per aquesta funció en unitats anomenades 
habitatges. També, inclou aquell ús destinat a habitatge dotacional públic i de 
protecció pública o assequible, a allotjaments comunitaris, com poden ser 
residències, llars de vells, de matrimonis o de jovent, i a l’allotjament temporal 
per a transeünts com poden ser hotels, hotels apartaments, pensions, hostals i, 
en general, els del ram d’hoteleria. 
2. ÚS TERCIARI: comprèn les activitats de tipus comercial i de servei. Es 
considera activitat comercial la que consisteix en posar a disposició del mercat 
interior béns, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en què les 
mercaderies siguin sotmeses a processos de transformació, tractament o 
condicionament que són usuals en el comerç. Aquesta activitat es pot 
desenvolupar a l’engròs i al detall. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins l'ús global terciari, els usos 
específics de comerç, oficines i serveis, restauració i recreatiu, estació de 
servei i aparcament. 
3. ÚS INDUSTRIAL: comprèn les activitats de tipus industrial i magatzem. Les 
activitats industrials són les dirigides a l’obtenció, reparació, manteniment, 
transformació o reutilització de productes industrials, a l’envasatge i embalatge, 
així com a l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes, 
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos o processos tècnics utilitzats. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins l'ús global industrial, els usos 
específics de magatzem, industrial i logístic. 
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4. ÚS RURAL: comprèn les activitats que són pròpies del medi rural destinades 
a l’explotació i aprofitament sostenible dels recursos naturals, agrícoles, 
silvícoles, etc. incloses les petites activitats de caràcter familiar i artesà 
d’elaboració de productes derivats de la pròpia explotació agrícola o ramadera. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins de l’ús rural, els usos específics 
agrícola, ramader, forestal i ecologicopaisatgístic. 
5. ÚS DE COMUNICACIONS: comprèn aquelles infraestructures de transport 
terrestre (viari, ferroviaris…) que conformen la xarxa de comunicacions del 
territori. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins l’ús d’infraestructura de 
comunicació, l'ús específic de serveis viaris. 
6. ÚS D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS: inclou aquells usos o activitats al 
servei directe dels ciutadans per a la seva educació, assistència sanitària, 
enriquiment cultural, pràctica de l’esport, i tots aquells que impliquin una millora 
de la seva qualitat de vida. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins l'ús global d’equipament, els 
usos específics següents: educatiu, sanitari, assistencial, esportiu, cultural, 
associatiu, administratiu, religiós i cementiri. 
7. ÚS DE SERVEIS TÈCNICS: comprèn aquelles infraestructures de serveis 
tècnics i mediambientals, i serveis relacionats amb el transport rodat. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins l'ús global de serveis tècnics, els 
usos específics següents: serveis tècnics i mediambientals i serveis urbans. 
8. ÚS D’ESPAIS LLIURES: comprèn aquells espais no edificats protegits o 
aquells altres destinats a activitats d’esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans, 
comprèn el conjunt d’activitats destinades a l'esbarjo, esplai o repòs dels 
ciutadans, així com les del gaudi del paisatge a desenvolupar en els espais 
oberts amb una funcionalitat múltiple, ambiental, de lleure, pedagògica, entre 
altres. 
Aquestes normes urbanístiques inclouen, dins l’ús d’espais lliures, l'ús específic 
del lleure. 
 
Article 114 Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos 
específics 
1. Els usos específics són els que el POUM estableix, detalladament, per a les 
zones i sistemes en les diferents categories de sòl. 
2. Als efectes de regular la seva implantació, el Pla defineix i determina els 
usos específics següents: 
- Habitatge 
- Habitatge rural 
- Residència 
- Comerç 
- Oficines i serveis 
- Restauració 
- Recreatiu 
- Magatzem 
- Industrial 
- Logístic 
- Estació de servei 
- Aparcament 
- Serveis viaris 
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- Serveis tècnics i mediambientals 
- Tallers de reparació de vehicles 
- Educatiu 
- Sanitari 
- Assistencial 
- Esportiu. 
- Cultural. 
- Associatiu 
- Administratiu 
- Religiós 
- Cementiri 
- Serveis urbans 
- Activitats extractives 
- Lleure 
- Agrícola 
- Ramader 
- Forestal 
- Ecològic – paisatgístic 
3. Aquest POUM defineix els usos específics de la forma següent: 
1. HABITATGE 
Es defineix com a tot recinte independent que està destinat a ser habitat per 
persones. Aquestes normes inclouen, en l’ús d’habitatge, l’habitatge unifamiliar 
i l'habitatge plurifamiliar. 
a) Habitatge unifamiliar: és el situat en una parcel·la independent, en un edifici 
aïllat (habitatge unifamiliar aïllat) o agrupat verticalment amb un altre habitatge 
(habitatge unifamiliar adossat –filera- o aparellat –bifamiliar-), amb accés 
exclusiu i independent. 
b) Habitatge plurifamiliar: és l'edifici constituït per diferents habitatges amb 
accés i elements comuns. 
2. HABITATGE RURAL 
És aquell habitatge familiar que estigui, directament i justificadament, associat i 
vinculat a una de les activitats d’explotació agrícola, ramadera, d’explotació de 
recursos naturals, que tingui relació amb la naturalesa i destinació de la finca, 
de manera que la capacitat productiva de l'explotació permeti el sosteniment de 
l'economia familiar agrària, i sempre que s'ajusti als plans i normes del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
3. RESIDÈNCIA 
És l’ús que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments 
comunitaris. Aquestes normes inclouen, en aquest ús, les residències especials 
i l’allotjament turístic amb les seves diferents modalitats. 
a) Residencial especial 
Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els equipaments comunitaris i 
els hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitats de persones, 
com per exemple albergs de joventut, cases de colònies, residències 
d’estudiants, religioses, etc. 
b) Allotjament turístic 
Comprèn aquells establiments que, de manera habitual i amb caràcter 
professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant un preu, l’allotjament 
temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.201448/162 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084006-2014



 42 

d’acord amb les condicions i característiques que siguin establertes per la 
legislació sectorial. 
Les diferents modalitats són: 
b1). Establiment hoteler 
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en 
unitats d’allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat 
empresarial d’explotació amb els serveis turístics corresponents. Es 
classifiquen en dos grups en funció de les característiques bàsiques: 
- Grups d’hotels que, a la vegada, es classifica en dues modalitats, hotels i 
hotels apartaments. Els hotels i hotels apartaments són establiments hotelers 
que presten el servei d’allotjament en unitats d’allotjament i que, tant si 
disposen de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les 
vint-i-quatre hores del dia. 
- Grup d’hostals i pensions. Els hostals i les pensions són establiments hotelers 
que presten el servei d’allotjament temporal en habitacions que, per la 
dimensió, l’estructura o les característiques de l’establiment, o per la tipologia 
dels serveis no assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament. 
b2). Apartaments turístics 
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en 
edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o 
estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d’explotació, 
amb els serveis turístics corresponents. 
b3). Càmpings 
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en 
espais d’ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada 
de persones a l’aire lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, 
autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les 
modalitats que siguin establertes per la legislació sectorial. 
b4). Establiment de turisme rural 
Comprèn aquells establiments que presten servei d’allotjament temporal en 
habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer, 
segons les modalitats establertes per la legislació sectorial. 
b5). Qualsevol altre que s’estableixi per la legislació sectorial, com l’habitatge 
d’ús turístic, que són aquells habitatges que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de 
prestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions 
d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per la legislació 
sectorial. 
4. COMERÇ 
Comprèn els establiments comercials, que són els locals, construccions, 
instal·lacions o espais coberts o sense cobrir, en els quals es desenvolupin 
activitats comercials, tant si aquestes activitats es fan de manera continuada, 
periòdica o ocasional. Resten exclosos els espais situats a la via pública en què 
es duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, 
degudament autoritzats per l’Ajuntament. 
Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius. Els establiments 
de caràcter col·lectiu estan integrats per un conjunt d’establiments situats en un 
o en diversos edificis en un mateix espai comercial, en els quals es duen a 
terme diferents activitats comercials. Establiments col·lectius són els centres 
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comercials, les galeries comercials, els mercats municipals, els recintes 
comercials. 
Els establiments comercials es classifiquen en funció de la superfície de venda 
en: 
a) Petits establiments comercials (PEC): establiment individual o col·lectiu amb 
una superfície de venda inferior a 800 m². 
b) Mitjans establiments comercials (MEC): establiment individual o col·lectiu 
amb una superfície de venda igual o superior a 800 m² i inferior a 1.300 m². 
c) Grans establiments comercials (GEC): establiment individual o col·lectiu amb 
una superfície de venda igual o superior a 1.300 m² i inferior a 2.500 m². 
d) Grans establiments comercials territorials (GECT): establiment individual o 
col·lectiu amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 m². 
Els establiments comercials singulars (ECS) són els establiments de venda a 
l’engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i 
carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a 
la construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i vivers. 
Les diverses tipologies d’establiments comercials es fixen d’acord amb la 
legislació sectorial d’equipaments comercials, en concret, el Decret 1/2009, 
d’ordenació dels equipaments comercials. L’article 19 del Decret 1/2009, 
esmentat, regula les implantacions d’establiments comercials subjectes a 
llicència comercial. 
Els petits establiments comercials es podran implantar en sòl urbà on l’ús 
residencial sigui dominant, sempre que no configurin un gran establiment 
comercial col·lectiu o un gran establiment comercial territorial. 
Pel que fa als mitjans i grans establiments comercials, individuals o col·lectius, 
tenint en compte que el nombre d’habitants de Serinyà és inferior a 5.000, no 
és possible el creixement comercial en aquests formats. 
Els establiments comercials singulars (ECS) es poden implantar en tots els 
àmbits on el planejament urbanístic vigent ho prevegi, d’acord amb les 
determinacions de l’article 6 i 9 del Decret 1/2009 esmentat. 
5. OFICINES 
Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, 
burocràtics, financers, d’assegurances, empresarials o similars, efectuats en 
oficines obertes al públic o en despatxos particulars. 
Comprèn les institucions financeres o les bancàries i les companyies 
d’assegurances, les gestories administratives, els serveis als particulars i a les 
empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i els despatxos 
professionals o similars. 
6. RESTAURACIÓ 
Comprèn els locals i establiments on l’activitat que es desenvolupa permet 
elaborar i transformar productes alimentaris per a ser consumits en el mateix 
local, així com la venda de begudes. El sector de la restauració inclou 
restaurants, cafès, bars, cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, 
orxateries, granges i similars. 
En el supòsit que aquests locals vagin associats a discoteques, bars musicals, 
pubs, wiskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 
Poden ser dels tipus següents: 
a) Restauració tipus I: bars 
b) Restauració tipus II: bar restaurant 
c) Restauració tipus III: restaurants 
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7. RECREATIU 
Comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i 
de l’espectacle, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar 
molèsties tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment. 
a) Recreatiu tipus I: bingos, cafè teatre i cafè concert, i altres activitats 
recreatives semblants. 
b) Recreatiu tipus II: bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes, i 
altres activitats recreatives similars. 
No es permet l’ús recreatiu en els patis d’illa, ni a l’espai lliure de zones 
residencials amb tipologia aïllada. 
8. MAGATZEM 
Comprèn les activitats destinades a la conservació, dipòsit i guarda de 
productes, on no es produeix cap manipulació, tria, agrupament o subdivisió 
d’aquests, amb exclusiu subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, 
fabricants o distribuïdors i sense servei de venda directa. 
Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial o 
comercial contigua, es considerarà tot el conjunt com a integrat a l'activitat 
principal. 
Els magatzems situats al nucli urbà hauran de preveure l'espai necessari per a 
permetre la correcta accessibilitat dels vehicles de transport i per a possibilitar 
les maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir el trànsit. 
9. INDUSTRIAL 
Comprèn les activitats manufacturades, les d'obtenció, reparació, manteniment, 
transformació o reutilització de productes industrials, les d’envasatge i 
embalatge, així com les d’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o 
subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos 
tècnics utilitzats, així com els tallers de reparació que, per la seva condició, 
necessiten instal·lacions adequades, i tots aquells que, per les seves especials 
característiques, puguin ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones 
o veïns. 
Dintre de la regulació general de l'ús industrial, el POUM estableix la 
diferenciació següent: 
a) Indústria- taller 
Comprèn aquells tallers i establiments, de caràcter individual o familiar, no 
molestos ni perillosos per a l'habitatge i l’entorn, destinats a activitats de 
reparació, transformació i manteniment de productes a petita escala, que 
compleixen tots els paràmetres perquè les activitats que, en ells, s’hi 
desenvolupin siguin considerades com a innòcues d’acord amb la corresponent 
ordenança municipal. 
Aquests establiments tindran, a més, les limitacions següents: 
Superfície útil màxima: 100 m² 
Càrrega de foc: inferior a 100 Mcal/m² 
Horari de treball: diürn 
b) Indústria tipus I 
Comprèn aquelles indústries compatibles amb l'ús residencial i que no 
produeixen efectes molestos, ni siguin perilloses respecte l'habitatge i l’entorn, 
amb horari de treball únicament diürn. 
S'inclouen, en aquesta categoria, les petites indústries i els tallers de 
manteniment de vehicles del ram mecànic i d’electricitat, entesos com a 
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activitat mixta d’indústria i servei que són compatibles amb l’ús residencial, però 
no els tallers del ram de planxa o pintura. 
c) Indústria tipus II 
Comprèn aquelles indústries condicionades a l'ús dominant de l'entorn, que 
poden produir efectes molestos sobre altres usos i que, fins i tot amb l’adopció 
de mesures correctores, no es poden admetre al costat de l’habitatge, excepte 
en sectors especialment reglamentats. 
Comprèn, en general, la petita i mitjana indústria, excepte aquelles que, per les 
seves característiques, no poden ser admeses en proximitat a d’altres 
indústries. 
Els tallers de reparació de vehicles del ram de planxa i pintura s’inclouen en 
aquest grup. 
d) Indústria tipus III 
Comprèn aquelles indústries que, per les seves característiques, s’hagin 
d’instal·lar en zones industrials sense contigüitat amb altres activitats alienes a 
elles. 
L'ús industrial ve regulat a través d'unes categories (Secció segona d’aquest 
capítol) que el classifiquen tenint en compte les incomoditats, les possibles 
afectacions al medi ambient, la seguretat i la salut de les persones i per l'entorn 
on són situades. 
Els magatzems vinculats a indústries situats al nucli urbà hauran de preveure 
l'espai necessari per a permetre la correcta accessibilitat dels vehicles de 
transport i per possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir 
el trànsit. 
Cal considerar les restriccions per a edificacions d’ús industrial i 
d’emmagatzematge en relació amb ubicacions no permeses en sectors de risc 
d’incendi segons l’apartat 1 de l’annex II del reglament de seguretat contra 
incendis en establiments industrials (RD 2267/2004). 
Es permet l’ús d’un habitatge per a guarda i custòdia de l’activitat, únicament en 
parcel·les industrials amb una superfície superior a 5.000 m² de sòl. 
10. LOGÍSTIC 
Comprèn les activitats destinades als serveis tecnològics i de 
telecomunicacions i a les funcions de transport i distribució de mercaderies i de 
productes en general, vinculats a les funcions de fragmentació de la càrrega i 
de distribució de la ciutat. 
S'inclouen, en l’ús logístic, els serveis tecnològics, serveis a la producció, 
serveis informàtics, serveis de comunicació, recerca i desenvolupament, 
serveis a les activitats comercials, serveis de transport i distribució de 
mercaderies (missatgers i dependències de les empreses de transport 
destinades a la recepció de paquets desagregats) 
11. ESTACIÓ DE SERVEI 
Comprèn les instal·lacions destinades a la venda al públic de benzina, gasoil i 
lubricants que tinguin, com a mínim, ubicats, de forma conjunta, els elements 
següents: 
a) Tres aparells sortidors per al subministrament de benzines i gasoil 
d’automoció. 
b) Aparells necessaris per al subministrament d’aigua i aire. 
c) Equip d’extinció d’incendis. 
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L’estació de serveis admet, com a usos complementaris, els d’oficines i serveis 
(relacionats amb la instal·lació), comerç, restauració, i tallers de reparació 
d’automòbils i magatzem (relacionats amb la pròpia instal·lació ). 
Les noves implantacions d’establiments dedicades a la venda de carburants, 
localitzades fora de la trama urbana consolidada, en tot cas, poden incorporar 
un establiment comercial amb una superfície de venda de fins a 200 m², com a 
servei complementari de la gasolinera, amb la comunicació prèvia corresponent 
a la direcció general en matèria de comerç. 
12. APARCAMENT 
És el destinat a l’estacionament i guàrdia de vehicles automòbils en un edifici o 
instal·lació, ja sigui en el subsòl, en planta baixa o en plantes pis. Inclou les 
instal·lacions destinades totalment a un edifici d’aparcament. Comprèn els 
aparcaments privats, col·lectius i públics. 
Perquè s’admeti la destinació exclusiva d’un edifici a l’ús d’aparcament, cal 
que, en la regulació de la zona corresponent, s’especifiqui la seva possible 
exclusivitat. Pel contrari, quan l’ús d’aparcament només sigui compatible, 
s’entendrà que aquest serà complementari a d’altres usos. 
El Pla d’ordenació urbanística municipal estableix, juntament amb una 
ordenança municipal, una regulació específica per a aquest tipus d’ús en la 
Secció quarta d'aquest mateix capítol. 
13. SERVEI VIARI 
Comprèn aquelles instal·lacions i activitats pròpies de la xarxa viària, que han 
de permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors del territori i 
assegurar un nivell de mobilitat adequat. 
S'inclouen, també, aquells serveis públics vinculats al viari i de suport al 
transport rodat com poden ser els serveis ITV, les bàscules, l’aparcament en 
superfície, les estacions de camions i transport públic rodat, etc. 
14. TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES 
Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles en el ram mecànic 
i electricitat com a activitat mixta d’indústria i servei, que són compatibles amb 
l’ús residencial. 
No inclouen els tallers de planxisteria o pintura que tindran la consideració 
d’indústria de tercera categoria. 
15. SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS 
Comprenen les instal·lacions i els espais reservats per als serveis tècnics 
d’electricitat, abastament d’aigua, gas telefonia, sanejament i similars, les 
instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic. 
Inclou, també, les estacions depuradores d’aigües residuals, les instal·lacions 
de compostatge, reutilització i reciclatge de residus sòlids urbans i tots aquells 
serveis i activitats destinades al foment de l’educació mediambiental. 
16. EDUCATIU 
Comprèn les activitats destinades a l’ensenyament en totes les modalitats 
(escoles bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques, conducció o similars) i 
nivells oficials (preescolar, nivells primaris o secundaris, batxillerat i universitari) 
que s’imparteixin en acadèmies i escoles públiques o privades o en centres 
docents homologats. 
17. SANITARI 
Comprèn els serveis destinats al tractament o allotjament de malalts: hospitals, 
els sanatoris, les clíniques, els dispensaris, els consultoris i similars. Inclou, 
també, les clíniques veterinàries i establiment similars. 
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18. ASSISTENCIAL 
Comprèn els serveis destinats a l’assistència i cobertura de les necessitats de 
la població i que, en general, no estan incloses en altres usos: inclou els 
allotjaments comunitaris com residències, asils, llars de vells, etc. així com 
altres establiments que prestin una funció social a la comunitat com poden ser 
casals, centres d’orientació i diagnòstic, centres ocupacionals i/o d’atenció 
especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de 
reinserció social, etc. 
19. ESPORTIU 
Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica, l’aprenentatge i el 
desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com 
poden ser camps de futbol, poliesportius, gimnasos i escoles de dansa, 
esquaix, piscines i similars. 
20. CULTURAL 
Comprèn els serveis relacionats amb activitats de tipus cultural 
desenvolupades en sales d’art, museus, biblioteques, sales de conferències, 
espais d’exposicions, arxius, centres culturals, teatres, cinemes, auditoris, 
ludoteques i similars. 
21. ASSOCIATIU 
Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen 
en centres d’associacions cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat 
cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu i esportiu. 
22. ADMINISTRATIU 
Comprèn els centres o edificis destinats a l’administració pública. 
23. RELIGIÓS 
Aquest ús comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, 
temples, convents o similars. 
24. CEMENTIRI 
Comprèn l’ús de cementiri, així com les construccions i instal·lacions 
destinades a la incineració de restes. 
Es permet l’ús d’un habitatge per a guarda i manteniment. 
25. SERVEIS URBANS 
Comprèn els locals i instal·lacions destinades a la prestació de serveis públics 
de qualsevol tipus (bombers, policia, correus, protecció civil, neteja, etc.). Els 
serveis funeraris s’inclouen en aquest ús, sempre que compleixin les 
condicions específiques establertes a la legislació sectorial vigent. 
26. ACTIVITATS EXTRACTIVES 
Fa referència a l’extracció de terres i àrids, minerals i a l'explotació de pedreres. 
27. LLEURE 
Comprèn les activitats d’esbarjo, esplai o repòs que es donen en espais no 
edificats destinats específicament a aquests usos. 
28. AGRÍCOLA 
Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les petites 
activitats de caràcter familiar i artesà d’elaboració de productes derivats de 
l’explotació agrícola. 
29. RAMADER 
Comprèn les activitats ramaderes relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i 
custòdia de bestiar, així com les petites activitats de caràcter familiar i artesanal 
d’elaboració de productes derivats de l’explotació ramadera. 
30. FORESTAL 
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Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació 
i explotació dels boscos. 
31. ECOLÒGIC – PAISATGÍSTIC 
Comprèn aquelles activitats dirigides a la preservació d'espais no edificats, a la 
defensa i la potenciació de la diversitat biològica i conservació del patrimoni 
natural del municipi, o de determinats hàbitats naturals d’interès, la protecció de 
conques hidrogràfiques i a la intervenció i gestió del paisatge. 
 
Article 115 Classificació d'usos segons la permissibilitat 
1. D'acord amb el grau de permissibilitat dels usos, el POUM estableix la 
classificació següent: 
a) Usos dominants: per ús dominant s’entén aquell ús general o específic que 
caracteritza una zona, subzona o sistema que el POUM estableix com a 
majoritari respecte dels altres usos específics que puguin establir-se. 
b) Usos compatibles: per ús compatible s’entén aquell ús que s’admet en una 
zona, subzona o sistema per no ser contradictori amb l’ús dominant. Són els 
que poden ser simultanis o coexistir. 
c) Usos incompatibles: per ús incompatible s’entén aquell ús que es prohibeix, 
explícitament, emplaçar en una zona, subzona o sistema per ser contradictori 
amb l’ús dominant. 
d) Usos complementaris: per ús complementari s’entén aquell que sense entrar 
amb contradicció amb els usos dominants o compatibles de la zona o sistema, 
els complementa en una proporció minoritària. 
2. Aquest POUM fixa, com a obligatori, l’ús complementari de l’aparcament, 
d’acord amb els estàndards de places mínimes per a cada tipus d’edifici en 
funció del seu ús específic. 
3. En cap cas, s’admetran, com a usos complementaris, els següents: 
plurifamiliar, comerç gran, hoteler, recreatiu, indústria i estació de serveis. 
 
Article 116 Classificació d'usos segons el domini 
1. D'acord amb aquest criteri, es diferencien usos públics, privats i col·lectius. 
2. Els usos públics són els referits als serveis prestats per l'Administració o per 
gestió dels particulars sobre els béns de domini públic. També, s’inclouen els 
realitzats per l'administració en béns de propietat particular mitjançant 
l’arrendament o qualsevol altre tipus d'ocupació. 
3. Els usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat 
privada i que no estan compresos a l'apartat que segueix. 
4. Els usos col·lectius són els privats destinats al públic: es caracteritzen per 
pertànyer a una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per 
l'abonament d'una quota, d'un preu o alguna altra contraprestació. 
 
Article 117 Regulació general dels usos segons el règim jurídic del sòl 
Aquest Pla regula els usos en els diferents tipus de sòl d’acord amb allò 
següent: 
1. En el sòl urbà consolidat, aquestes Normes regulen, detalladament, la 
localització i característiques dels usos atenent a la classificació diferent que 
s’ha establert en els articles corresponents. 
2. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, els plans especials o 
parcials precisaran i detallaran els usos que el POUM defineix segons la seva 
funció urbanística i la seva permissibilitat. 
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3. En el sòl no urbanitzable, el Pla regula els usos atenent a la funció 
urbanística i la permissibilitat d’aquests, d’acord amb la definició i els objectius 
de cada zona en què es divideix el sòl no urbanitzable. 
 
SECCIÓ 2 REGULACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DELS USOS I LES 
ACTIVITATS 
 
Article 118 Definició d'activitat classificada 
1. El sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i 
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal serà regulat 
d'acord amb la Llei 2/2009 i, en el seu cas, a través de les ordenances 
municipals corresponents. 
2. A aquest efecte, per activitat classificada s’entén l'exercici o explotació d'una 
indústria, taller, establiment, granja, instal·lació, aparcament, magatzem o 
qualsevol altra actuació pública o privada que afecti el medi ambient, la 
seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna o els béns. 
 
Article 119 Regulació específica dels usos i les activitats 
Els usos i activitats s’ajustaran a les determinacions de dos nivells de regulació 
següents: 
1. Les que s’estableixen per a cada zona (usos principals, compatibles, 
incompatibles i complementaris). 
2. Les que s’estableixen per a la situació relativa respecte d’altres usos. 
 
Article 120 Situacions relatives de les activitats 
1. Per situació relativa d’una activitat s’entén cadascuna de les diferents 
possibilitats d’emplaçament físic respecte d’altres usos i/o activitats. 
2. La situació relativa d’una activitat ve determinada per la ubicació que ocupa 
el local principal i l’accés a l’activitat, i la mateixa activitat pot ocupar les plantes 
superiors i inferiors a la principal. 
3. Segons aquesta ubicació, s’estableixen i identifiquen les situacions següents 
(veure els gràfics d’aquest article) 
 
Situació Ubicació de l’activitat 
0 Activitat situada exclusivament en 

planta soterrània i amb accés 
independent respecte d’altres usos 

1 Activitat situada en planta baixa 
d’edifici d’habitatges i amb accés 
independent dels habitatges 

2 - Activitat situada en planta baixa 
d’edifici d’habitatges i amb accés 
comú amb els habitatges 
- Activitat situada en planta pis 
d’edificis d’habitatges i amb altres 
usos diferents de l’habitatge a les 
plantes inferiors 

3 Activitat situada en planta pis d’edifici 
d’habitatges i amb ús d’habitatge a les 
plantes inferiors. 
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4 Activitat situada en planta baixa 
d’edifici sense habitatges 

5 Activitat situada en planta pis d’edifici 
sense habitatges 

6 Activitat contigua a l’habitatge i 
situada en edifici d’ús exclusiu 

7 Activitat contigua a un altre ús que no 
sigui el d’habitatge i situada en edifici 
d’ús exclusiu 

8 Activitat separada d’un altre ús per 
espai lliure sense edificar 

9 Activitat situada en edifici aïllat en 
zones allunyades de nuclis urbans 

 
Gràfics que representen les situacions relatives de les activitats 
 
 H-A      H      H  
 H-A      H      A  
 H-A      A      A  
   A          
 0    1    2 

 
 

   A          
   H      A      A  
   A      A      A  
 3    4    5  
   H   A   H      A   A   A  
  6     7   

   A     A       A  
  8     9   
 

A : activitat H : Habitatge 

 situació de l’activitat 
 
Article 121 Usos específics en relació a les actuacions relatives 
Sense perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es 
permetrà només en les situacions relatives contemplades en el quadre següent: 
 
USOS SITUACIONS RELATIVES 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Comerç <120 m² 
 120 a 400 m² 
 400 m² a 1.300 m² 
Comerç i gran (>1300 m²) 
Oficines i Serveis  
Hoteler  
Restauració  
Recreatiu <100 persones 
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 >100 persones 
Indústria taller 
Indústria tipus I 
Indústria tipus II 
Indústria tipus III 
Magatzems 
Serveis tècnics i mediambientals 
Tallers de reparacions vehicles 
Aparcament  
Estació de serveis  
Educatiu <120 m² 
 >120 m² 
Sanitari assistencial <120 m² 
 >120 m² 
Esportiu  
Associatiu <120 m² 
 >120 m² 
Cultural  
Religiós  

    
 Ús no permès 

 permès 
 Ús permès 

  
Article 122 Regulació supletòria 
Qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre 
l’entorn i que no hagi estat regulat, específicament, en els articles anteriors se li 
aplicarà la regulació de l’ús que més se li assembli. 
 
Article 123 Simultaneïtat d’usos 
Quan en un mateix local es realitzin diverses activitats, es regularà tot el 
conjunt atenent l’ús més desfavorable quant al nivell d’incidències sobre 
l’entorn i el medi ambient. 
 
Article 124 Indicacions sobre els aspectes ambientals 
Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat industrial, serà d'obligatori 
compliment l’adopció de les mesures següents respecte de: 
1. Aigües residuals: 
a) Totes les aigües residuals generades s'hauran d'evacuar a través de la xarxa 
de clavegueram, la qual haurà d'estar connectada amb el corresponent sistema 
de depuració. 
b) Cal que les indústries amb efluents contaminants disposin d'un sistema de 
pretractament i depuració en origen, que haurà de permetre assolir els 
paràmetres d'abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i 
cabals) que resultin de les normes de gestió de l'estació depuradora 
corresponent i siguin fixats per la Junta de sanejament o per l'organisme al 
càrrec d'aquesta gestió. 
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2. Residus: 
a) Caldrà que les activitats generadores de residus utilitzin les millores 
tecnològiques a l'abast per reduir la producció de residus, per garantir la seva 
valorització i facilitar la recuperació de subproductes. 
b) L'eliminació dels residus no susceptibles de valorització es durà a terme en 
plantes degudament legalitzades. Els productors de residus de nova 
implantació hauran de justificar la gestió d'aquests en el tràmit per a la 
concessió de la corresponent llicència ambiental. 
3. Ambient atmosfèric 
a) Emissions a l'atmosfera. Totes les activitats industrials amb focus emissors 
de fums i gasos estan obligades a limitar els nivells d'emissió als límits 
admissibles fixats pel Decret 833/1974", de 6 de febrer, de desplegament de la 
Llei 38/1972 de protecció de l’ambient atmosfèric i normativa concordant, així 
com donar compliment a les determinacions de la legislació esmentada i les 
determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 
l'ambient atmosfèric, Llei 7/89, de 5 de juny, i Llei 6/1996, de 18 de juny, 
ambdues de modificació de la Llei 22/1983 i Decret 322/1987 de desplegament 
de la Llei 22/1983 i altra normativa vigent d’aplicació. Per a aquells 
contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d'emissió, requeriran els 
nivells que es determinin, en el seu cas, a la llicència municipal per a l'exercici 
de l'activitat. Aquestes activitats resten sotmeses, igualment, a l'obligació 
d’instal·lar els sensors automàtics necessaris i permetin dur a terme les 
mesures d'autocontrol que s'assenyalin a la llicència esmentada. 
b) Sorolls i vibracions i contaminació lumínica. Quant a la regulació d’aquests 
factors, s’aplicarà allò que disposa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, el Decret 
82/2005, de 3 de maig, que desenvolupa la Llei 6/2001. 
 
SECCIÓ 3 CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Article 125 Obligació de disposar de zona de càrrega i descàrrega 
Han de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies els usos 
que s’enumeren a continuació: 
a) Comerç de superfície total superior a 400 m². 
b) Comerç de mitjana i gran superfície. 
c) Indústria de superfície superior a 400 m². 
d) Magatzem de superfície superior a 200 m². 
 
Article 126 Condicions de la càrrega i descàrrega 
1. La zona de càrrega i descàrrega estarà situada a l’interior del local o dins del 
límit de la parcel·la i tindrà unes dimensions mínimes definides en planta per un 
rectangle de 10 metres de llarg i 3 metres d’amplada, lliure de tot obstacle. En 
tot cas, les dimensions que es projectin hauran de permetre l’estacionament del 
vehicle habitual, totalment a l’interior. 
2. La zona de càrrega i descàrrega tindrà un accés exclusiu i independent del 
de personal fins a la línia de façana. 
3. L’amplada de l’accés, com a mínim, serà de 4 metres en càrrega d’amplada 
igual o inferior a 6 metres o de 3 metres en carrers d’amplada superior a 6 
metres. 
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4. En el cas d’accessos inferiors als indicats en el paràgraf anterior, o 
d’activitats que, pel tipus de primeres matèries emprades o dels productes 
acabats, necessitin vehicles de dimensions superiors a 2 x 6 metres, caldrà 
justificar, expressament, en el projecte d’instal·lació, la maniobrabilitat i 
accessibilitat dels vehicles utilitzats sense entorpir el trànsit. 
 
SECCIÓ 4 REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L’ÚS D’APARCAMENT 
 
Article 127 Condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les 
edificacions 
1. En totes les edificacions de nova planta, en les reformes amb augment del 
nombre d’habitatges i en les ampliacions que suposin un increment de sostre o 
volum sobre el construït del 50%, s’haurà de preveure, en el projecte, com a 
requisit indispensable per a l’obtenció de llicència, la reserva d’espai per a les 
places d’aparcament assenyalades en l’article següent, ja sigui a l’interior del 
mateix edifici, o en terrenys edificables del mateix solar. 
2. Quan l’edifici es destini a més d’un ús dels expressats en l’article següent, el 
nombre mínim de places d’aparcament serà el resultat d’aplicar els diferents 
paràmetres sobre cada ús. Si els usos no estan especificats en l’article 
següent, s’aplicarà per analogia l’assenyalat en l’esmentat article. 
 
Article 128 Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries 
Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal determina la necessitat de 
disposar d’un nombre de places d’aparcament en funció dels usos i del sostre 
permesos en cada zona. Un cop aplicats aquests coeficients, la fracció 
s’arrodonirà per sobre, per tal d’obtenir la reserva d’aparcament corresponent. 
1. Ús d’habitatge: 
a) 1 plaça de turismes per cada habitatge o per cada 100 m² de sostre o 
fracció. 
b) 0,50 places de motocicletes per cada habitatge o 1 plaça per cada 200 m² de 
sostre o fracció. 
2. Ús oficines i serveis (edificis públics o privats) : 
Una plaça cada 50 m² de superfície construïda, sempre que aquesta sigui 
superior a 100 m². No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament 
si, per aplicació d’aquest criteri, resulta inferior a cinc places (5). 
3. Ús comercial, fins que no s’aprovi el reglament que desenvolupi el Decret 
Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, la 
dotació mínima d’aparcament serà: 
a) De superfície de venda total inferior a 700 m²: una plaça per cada 50 m² de 
superfície construïda, sempre que la superfície de venda sigui superior a 100 
m². 
b) Ús comercial de superfície de venda total superior a 700 m²: vuit places per 
cada 100 m² de superfície de venda. 
En el moment que s’aprovi en el reglament esmentat, la dotació d’aparcament 
s’ajustarà a les seves determinacions. 
4. Ús hoteler: una plaça per cada 8 habitacions. No serà d’aplicació aquesta 
previsió de places d’aparcament si, per aplicació d’aquest criteri, resulta inferior 
a cinc places (5). 
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5. Industrial i magatzem: han de preveure una plaça d'aparcament per cada 
100 m² construïts. No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament 
si, per aplicació d’aquest criteri, resulta inferior a cinc places (5). 
6. Sanitari: han de preveure una plaça d'aparcament per cada 10 llits. No serà 
d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament si, per aplicació d’aquest 
criteri, resulta inferior a cinc places (5). 
7. Recreatiu o restauració: 
a) Restauració: una plaça per cada cinc (5) localitats a partir de cent (100) 
persones d’aforament. 
b) Recreatives musicals: una plaça per cada cinc (5) localitats. 
c) Altres usos recreatius: una plaça per cada dos-cents metres quadrats (200 
m2) de superfície construïda. 
No serà d’aplicació aquesta previsió de places d’aparcament si, per aplicació 
d’aquest criteri, resulta inferior a cinc places (5). 
 
Article 129 Causa d’exempció de les previsions d’aparcament 
Únicament, queden exempts de la dotació d’aparcaments els edificis inclosos 
en el Catàleg de béns protegits d’aquest POUM i en el Pla especial urbanístic 
de protecció del patrimoni que el desenvolupi. 
 
Article 130 Dimensió i ordenació de les places d’aparcament 
1. S’entén per plaça d’aparcament un espai mínim de 2,30x4,80 m. L’espai 
mínim per a les places situades als extrems serà de 2,50x4,80 m i, per a les 
tancades o contigües a una plaça tancada, serà de 2,65x4,80 m. S’admetrà, 
com a màxim, un 10% del total de les places situades en un local que tingui 
una dimensió mínima de 2,20x4,50 m. 
2. No es podrà procedir al tancament individual dels aparcaments, si no es 
disposen mides mínimes de 2,65x4,80 m. Per sol·licitar el tancament d’una 
plaça d’aparcament, caldrà aportar el projecte global de tota la planta 
d’aparcaments on s’incloguin les divisòries, per tal de garantir la ventilació i 
evacuació. 
3. Les vies d’accés i maniobra dels aparcaments tindran una mida mínima de 5 
metres d’amplada en el cas d’aparcaments transversals, que es podrà reduir a 
una amplada de 4.50 metres, si les places d’aparcament que donen accés 
tenen una amplada mínima de 2,80 metres. L’amplada mínima de les vies 
d’accés i maniobra en els aparcaments en semibateria serà de 3,50 metres. 
 
TÍTOL V REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ (SU) 
 
CAPÍTOL V DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 131 Definició 
1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal classifica, com a sòl urbà, 
aquell que, per la seva situació en àrees consolidades per la urbanització i 
edificació, mereix aquella classificació. El sòl urbà comprèn aquells sòls ja 
consolidats per l’edificació i dotats de tots els serveis urbanístics. 
2. En el cas de sòl que hagin adquirit la condició d’urbans per execució d’un pla 
parcial urbanístic, la classificació com a urbà no deslliura els propietats afectats 
del total compliment de les obligacions derivades del Pla parcial urbanístic. 
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Article 132 Determinació i ordenació en sòl urbà 
1. Els límits de sòl urbà, zones, sistemes, així com els àmbits de planejament 
derivat per al posterior desenvolupament del Pla es delimita en els plànols 
d'ordenació. Tot junt constitueix l'ordenació detallada d'aquest sòl. 
2. Cada unitat de zona porta l'indicador alfanumèric que, d'acord amb les 
categories que s'estableixen, el defineix i n'estableix les condicions de 
parcel·lació, edificació i ús. 
3. Els terrenys reservats per a sistemes, també, s’indiquen amb el corresponent 
codi alfanumèric. 
4. Per al desenvolupament de l’ordenació del Pla, en sòl urbà, es poden 
assenyalar i delimitar plans de millora urbana, per als quals es defineixen 
objectius, edificabilitat, densitat i condicions de parcel·lació, edificació, ús i 
gestió. 
5. Per al desenvolupament de la gestió del Pla, en sòl urbà, es poden 
assenyalar i delimitar polígons d’actuació urbanística per als quals s’estableix 
l’ordenació detallada mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys, i es 
determinen les condicions de gestió i el règim de cessions. 
 
Article 133 Les cessions 
Les cessions gratuïtes obligatòries en actuacions poligonals en sòl urbà, es 
determinaran en la corresponent regulació i es realitzaran de la forma que 
disposa l'article 44 de la LUC. 
 
Article 134 Ordenació de volums i reajustament d’alineacions i rasants 
1. En el cas que la llicència urbanística estableixi un reajustament d’alineacions 
i rasants, no es poden alterar les característiques físiques de les parcel·les ni 
els aprofitaments urbanístics d’aquestes. Aquest reajustament s’ha de fer 
mitjançant un acte de replantejament, al qual han d’ésser citades totes les 
persones propietaris afectades, d’acord amb el que disposa l’article 188.4 de la 
LUC. 
2. L’ordenació de volums, d’acord amb els paràmetres fixats pel planejament, 
pot concretar-se amb la llicència urbanística, si no ha estat determinada pel 
planejament urbanístic. En aquest cas, cal la documentació específica que 
determina l’article 252.1 del RLU, en virtut de la regulació continguda a l’article 
188.5 de la LUC. 
 
CAPÍTOL VI ZONES D'ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ 
 
Article 135 Definició de zones 
De les zones que estableixen la sistematització del planejament definit pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, aquest 
Pla d’ordenació urbanística municipal estableix les zones següents que 
s’assenyalen en negreta: 
- Zona: Nucli antic clau 01 
- Zona: Eixample. Raval lau 02 
- Zona: Ordenació illa tancada clau 03 
- Zona: Ordenació illa oberta clau 04 
- Zona: Cases agrupades clau 05 
- Zona: Cases aïllades clau 06 
- Zona: Industrial clau 07 
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- Zona: Serveis clau 08 
- Zona: Logística clau 09 
- Zona: Transformació clau 10 
- Zona: Conservació clau 11 
- Zona: Verd Privat clau 12 
 
D’acord amb els criteris de la LUC i de l’article 17 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, de l’habitatge, en totes les zones residencials de sòl urbà, 
s’estableix una subzona amb el subíndex “hp”, per tal d’identificar les reserves 
de sòl destinades a qualsevol de les modalitats d’habitatge de protecció. 
 
SECCIÓ 1 ZONA DE NUCLI ANTIC, CLAU 1 
 
Article 136 Definició 
Trama urbana i ordenació antiga corresponent al nucli fundacional i original de 
Serinyà, de la qual convé mantenir l’estructura urbana i les característiques 
tipològiques de les edificacions i, a la vegada, possibilitar l’adequació d’aquests 
habitatges a les necessitats actuals. 
Correspon a les illes d’edificació que, en els plànols, estan assenyalades per la 
clau 1. 
A les anteriors NNSS, corresponia a la zonificació Clau 3a (Zona d’ordenació 
tradicional. Agrupació rural). 
El tipus d’ordenació és en alineació de vial. 
 
Article 137 Condicions de parcel·lació 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61 
- Parcel·la mínima: art. 62. L’existent. En el cas de noves segregacions, la 
parcel·la mínima serà de 400 m² i, en el cas d’agrupacions de parcel·les, la 
composició de les façanes mantindrà la parcel·lació anterior. 
- Front de parcel·la: art. 63. L’existent. 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
 
Article 138 Condicions generals d’edificació 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes 
corresponent. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. La densitat màxima s’estableix en 1 
habitatge per cada 125 m² de sostre edificable amb ús habitatge. 
- Ocupació màxima: art. 73. Segons la profunditat edificable assenyalada en els 
plànols d’ordenació  
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79. Les cobertes seran de teula àrab amb un pendent 
comprès entre el 20% i el 27%. La teula serà vella procedent dels edificis 
substituïts o d’aparença similar; es permet la teula nova en canaleres i recs. 
Excepte en obres de rehabilitació d’edificis existents de tipologia tradicional, 
que podran conservar el tipus de coberta, aquesta serà en edificacions entre 
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mitgeres a una vessant, quan l’amplada de la façana perpendicular al carener 
sigui menor o igual a 5 metres, i quan sigui major podrà ser a una o dues 
vessants. En el cas d’edificacions amb quatre façanes, es permetran cobertes a 
quatre vessants. 
No es permeten mansardes ni retalls de coberta. 
Els cossos d’escales, ascensors, dipòsits, aparells d’aire condicionat, etc. 
s'hauran d’incloure dins dels plans definits per la teulada. A sobre la coberta, no 
s’admeten altres cossos que les xemeneies, fumerals i antena de televisió 
col·lectiva (una per edifici). 
Serà obligatori l’acabament de la coberta amb ràfecs i cornises iguals que la 
tipologia tradicional existent. 
Les baixants seran de ferro galvanitza o zenc, i se situaran preferentment 
contigües a la mitgera. 
- Elements tècnics: en les actuacions de renovació de cobertes, podran 
mantenir-se totes les xemeneies i fumerals existents, a excepció d’aquelles de 
fibrociment o materials plàstics. Les de nova construcció s’adaptaran a algun 
dels tipus següents: 
a) Xemeneia metàl·lica pintada de la gamma de colors grisos o mangres de la 
carta de colors de l’article 139.9 de les NU, amb una secció quadrada o rodona 
inferior a 30 x 30 cm. o 30 cm., i aquesta secció serà constant, inclòs el barret. 
b) Xemeneia d’obra remolinada pintada amb els colors del paràgraf anterior, de 
secció quadrada o rectangular constant, inclòs el barret, i de dimensions 
màximes 35 cm, en el costat curt i 100 cm en el costat llarg. 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Composició de façana: es respectaran, al màxim, els criteris de composició de 
les façanes existents amb la tipologia tradicional. En el cas de rehabilitacions o 
noves construccions, prevaldran els eixos verticals de composició, mantenint 
una dimensió constant dels massissos entre obertures per tota l’actuació. Es 
permet conservar els badius existents i realitzar-ne de nous a l’última planta, 
seguint les tipologies tradicionals. 
Les obertures de les façanes, excepte les de planta baixa, tindran sempre unes 
proporcions verticals i s’agruparan en eixos, també, verticals que podran estar 
centrats o no en relació amb la façana. En façanes inferiors a 5,50 metres, es 
disposarà, com a màxim, de dos eixos verticals de balcons o finestres. 
A les façanes de més de 5,50 metres i menys de 8 metres, es disposarà de dos 
o tres eixos verticals de balcons o dos de balcons i un de finestres. 
A les façanes de més de 8 metres, el nombre d’obertures i eixos de composició 
es determinarà seguint els mateixos criteris anteriors. 
Prevaldrà la proporció de massís sobre buit. 
No es permeten els forats de façana, excepte en planta baixa, en els quals la 
dimensió horitzontal sigui igual o superior a la vertical. Les dimensions dels 
forats mantindran la proporció en balcons de l’alçària, com a mínim, de dos 
vegades l’amplada i, en finestres, l’alçària serà, com a mínim, 1,4 vegades 
l’amplada. 
Les portes d’entrada als aparcaments en planta baixa no podran superar 
l’amplada de 2,50 metres, excepte si es necessita major amplada per poder 
girar, si l’amplada del carrer ho requereix. 
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Les façanes s’acabaran amb pedra natural, estucs tradicionals, arrebossats de 
morter de calç, o arrebossats de ciment pòrtland que haurà d’anar pintat, 
excepte els elements de pedra naturals existents que podran quedar vistos si, 
originàriament, ho eren. Es pintaran amb colors tradicionals existents al nucli 
antic o a la carta de colors que es detalla a l’article 139.8 de les NU. 
El tractament de la façana serà uniforme tant en el color com en el material 
d’acabat de tota la seva extensió i alçària, i no s’admetrà un tractament 
diferenciat de la planta baixa, excepte un sòcol de fins a 1 metre d’alçària, que 
podrà ser de pedra natural o artificial sense abrillantar. Es prohibeixen els 
aplacats que imiten la pedra tradicional. 
S’admet el tractament diferenciat de faixes i motllures. 
Es conservaran i es restauraran els elements de pedra ornamentals existents 
com ara dovelles, llindes, brancals, etc. o inscripcions històriques, o fornícules, 
que apareguin a les façanes. Amb la finalitat de no malmetre aquests elements 
significatius, es fixarà, com a norma general, en les ampliacions, una separació 
mínima de 0,60 metres a qualsevol d’aquests elements. 
Els materials, textura i cromatisme de totes les ampliacions estaran d’acord 
amb els corresponents del cos principal de l’edificació. 
Resten, específicament, prohibits els cossos afegits que desfigurin la simplicitat 
volumètrica de la teulada. 
- Piscines: art. 87 
- Alineació de l’edificació: art. 89. Es prohibeixen les reculades respecte a 
l’alineació de vial, excepte les assenyalades en els plànols, i el supòsit recollit a 
l’article 18.5 d’aquestes Normes. En cas d’enderroc i/o noves construccions 
d’edificacions no alineades segons el POUM, els serveis tècnics municipals 
fixaran la nova alineació, atenent les característiques del carrer i amb l’objectiu 
d’aconseguir alineacions contínues. 
- Planta baixa referida a carrer: art. 91 
- Alçària reguladora referida a carrer: art. 92. En els casos de reforma interior 
que no suposin variació en l’estructura dels forjats, es permetrà conservar les 
alçàries existents, sempre que acompleixin les condicions d’habitabilitat que 
fixa la legislació corresponent i encara que superin l’alçària reguladora màxima. 
En la resta de casos, es fixa l’alçària reguladora màxima segons el nombre 
màxim de plantes. 
- Punt d’aplicació de l’AR: art. 93. 
- Nombre màxim de plantes referit a carrer: art. 94. El nombre màxim de 
plantes segons els plànols d’ordenació del sòl urbà. 
En els edificis existents en què l’última planta tingui, en l’actualitat, la tipologia 
de golfes definides per les seves obertures a la façana, s’haurà de conservar 
aquesta tipologia, amb les condicions que aquesta normativa fixa. 
- Profunditat edificable: art. 95. La profunditat edificable es delimita en els 
plànols d’ordenació del sòl urbà. 
A les obres de reforma interior de l’edificació, sempre que es respecti 
l’estructura, podrà conservar-se la fondària existent si es dóna el cas que 
aquesta sigui superior a la permesa. 
Les obres de reforma interior que modifiquin l’estructura interior o la tipologia 
existent es consideraran de nova planta. 
- Pati d’illa: els espais interiors d’illa que, per aplicació de la normativa, hagin de 
ser lliures d’edificació hauran ser objecte de preservació, i s’enjardinaran o 
cultivaran com a horts. 
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- Cossos sortints: art. 81 i 97. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o 
semitancats. Només, es permeten els cossos sortints oberts, balcons, amb una 
volada màxima de 0,60 metres i una allargada inferior a 2 metres. 
En la rehabilitació d’edificis existents amb la tipologia tradicional de nucli antic, 
es permet conservar els cossos sortints originals. 
Les lloses dels balcons es realitzaran amb pedra o formigó buixardat, 
paral·leles al plànol de façana i els laterals perpendiculars. La dimensió de la 
llosana no ultrapassarà mai de 30 cm per banda de les balconeres. La llosana 
s’acabarà, en el seu perímetre, amb motllures decreixents en la seva part 
inferior i no sobrepassaran, en cap punt, els 12 cm de gruix. 
Les baranes seran de barrots de ferro fos o forja verticals, de secció quadrada 
o rodona. Es permet conservar o reutilitzar baranes antigues. 
- Elements sortints: art. 82 i 98 
- Ocupació planta soterrània: art. 99 
- Tanques: art. 100 
 
Article 139 Condicions particulars d’edificació 
1. APARADORS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA 
Les plantes baixes destinades a botigues o locals comercials s’ajustaran, 
respecte dels materials a utilitzar, als següents: 
a) La fusta, el ferro i l’alumini pintats d’acord amb la carta de colors del POUM. 
b) El llautó, el bronze i el coure. 
c) El vidre transparent o glaçat. 
d) La pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat. 
e) L’acer corten 
2. RETOLACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL 
Es prohibeix qualsevol tipus de marquesina i rètols comercials, així com 
banderoles, tanques publicitàries o cartelleres de tipus privat que sobrevolin del 
pla de façana tant anterior com posterior dels edificis. Igualment, es prohibeix la 
publicitat col·locada en finestres i balcons, ja sigui des del seu exterior o des de 
l’interior. 
La retolació comercial anirà incorporada dins de les obertures pròpies de 
l’edifici. Els materials a utilitzar seran: 
a) Vidre transparent o glaçat 
b) Metacrilat transparent incolor 
c) Llautó, bronze i coure 
d) Fusta, ferro i alumini pintats 
e) Acer corten 
Queda igualment prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i 
parets mitgeres exteriors del nucli antic, exceptuant aquells que l’Ajuntament 
assenyali per a aquesta finalitat: quioscs, pilones anunciadores, tanques 
informatives, etc. 
La il·luminació de l’aparador o del rètol comercial haurà d’efectuar-se amb 
aparells de llum incandescent o halògena. En cas d’emprar neons o 
fluorescents, aquests no podran quedar vistos i donaran la llum de forma 
indirecta. 
3. TANCAMENTS 
Els tipus de tancaments exteriors seran únics per a tota la façana, exceptuant 
les plantes baixes i, en el seu cas, els buidats de l’última planta. 
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Aquests tancaments aniran sempre amb finestres o balconeres de dues fulles 
de fusta o alumini, pintades d’acord amb la carta de colors. Els vidres de les 
finestres i balcons seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, 
dibuix o imprès. Les persianes seran de llibret o de corda amb fusta pintada 
d’acord amb algun dels colors de la carta, procurant la integració correcta amb 
el color de la façana. 
4. PORTALS D’ENTRADA 
Tots els portals no comercials, és a dir, portes d’entrada a patis, vestíbuls, 
garatges, etc. seran de fusta o alumini pintats d’acord amb la carta de colors o 
d’acer corten. 
Els cancells i vestíbuls que comuniquin directament amb el carrer, de forma 
permanent o temporal, tindran el paviment amb pedra del lloc. 
5. REIXES 
La col·locació de reixes només podrà realitzar-se en les plantes baixes i 
primera, tant en les façanes anteriors com posteriors i aniran col·locades sense 
sobresortir del pla de façana. Estaran formades per barrots o retícules 
metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius. Es tolerarà la col·locació de 
reixats antics provinents d’altres construccions enderrocades. 
6. CANALERES I BAIXANTS 
Les canaleres podran quedar dins de la cornisa, o bé penjades de ceràmica 
(tortugues) o de planxa metàl·lica. La secció d’aquestes últimes podrà ser 
semicircular, rectangular o motllurada. 
Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica o de ferro. En la 
planta baixa, i fins a 2 m d’alçària, serà obligatori el ferro colat, de fosa o bé 
laminat. 
Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat dels formats amb planxa de zinc, 
hauran de pintar-se tal com especifica l’art. 56 d’aquestes ordenances. 
Es prohibeixen, expressament, els materials plàstics i de fibrociment. 
7. ELEMENTS ORNAMENTALS O COMMEMORATIUS 
Els elements ornamentals o commemoratius públics com ara fonts, 
monuments, baranes, pèrgoles, etc. seran de pedra del lloc, ferro, de fosa o 
pintat, bronze o formigó vist, i es tindrà especial cura en el seu disseny i 
integració al lloc que ocupen. 
8. COLORS DE FAÇANA 
Totes les façanes aniran pintades sobre arrebossats de morter o bé estucades, 
llevat d’aquelles que han de mantenir el tipus de paredat com a acabat exterior. 
Els paraments exteriors de façana que vagin pintats s’ajustaran a la següent 
gamma de colors del catàleg Pintures M. Vich SA o similar d’altres cases 
comercials: 
 
018 Roig Anglès 012 Roig Pozzuoli 601 Terra de 

Camp 
602 Terra d’Itàlia 

001 Siena Natural 002 Ocre Indi 003 Ocre Groc 603 Rosat de 
l’Albera 

975 Ocre de 
Siena 

114 Ocre Rosaci 152 Beig 604 Ocre Tallat 

605 Terra 
d’Escudella fosc 

606 Ocre de 
Cadira 

607 Ocre de Fang 608 Terra 
d’Escudella clar 

028 Terra Verda 030 Verd de 
Crom 

613 Verd de 
Campament 

614 Verd de 
Noucents 
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615 Blau de 
Costa 

609 Gris de Boira 
* 

610 Ocre de Sac 
*  

611 Verd de 
Llècol * 

009 Blanc Vell * 008 Cendra * 612 Cendra 
d’Església * 

 

 
* Aquests colors poden utilitzar-se en els paraments, però s’ha d’evitar que 
coincideixin en una mateixa façana. 
Es tindrà especial cura en valorar la possible diferenciació de motllures, 
guardapols i altres elements sortints del pla de la façana, cosa que serà 
preceptiva en la cornisa d’acabament. 
En general, la resta d’elements de la façana com ara fusteria, reixes, persianes, 
canaleres i baixants, etc. es complementaran adequadament amb el color de la 
façana. 
Quan es realitzi una reforma parcial d’una façana i no es pinti la totalitat 
d’aquesta, el color s’aplicarà de manera que s’integri tant per la tonalitat 
dominant, com per les voladures d’aquest amb la resta de l’edifici. 
9. COLORS DE SERRALLERIA I FUSTERIA 
Els colors de la fusteria i serralleria exterior s’ajustaran a la següent gamma de 
colors del catàleg Pintures M. Vich SA o similar d’altres cases comercials: 
 
Serralleria: 036 Gris de 

Payne 
037 Terrós de 
Van Dyck 

618 Verd de 
Cacera 

 024 Oliva Profund 211 Gris Mig  
Fusteria: 036 Gris de 

Payne 
033 Havana Fosc 616 Verd 

d’Ombra 
 304 Verd de 

Cadaqués 
617 Verd d’Alzina 307 Blau Neutre 

 027 Verd de 
Crom Fosc 

305 Verd Tabac 024 Oliva Profund 

 308 Blau 
Industrial 

019 Blau Indi 020 Blau Vell 

 
Article. 140 Condicions d’ús 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Dominant   Taller de 
vehicles 

Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Compatible   Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Residència Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç petit Compatible  Sanitari Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Assistencial Compatible 

Comerç gran Incompatible  Esportiu Compatible  
Oficines Compatible   Cultural Compatible  
Restauració Compatible (1)  Associatiu Compatible 
Recreatiu Compatible (2)  Administratiu Compatible 
Magatzem Compatible   Religiós Compatible 
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Indústria Compatible (3)  Cementiri Incompatible 
Logístic Incompatible   Serveis 

Urbans 
Compatible 

Estació de 
Servei 

Incompatible  Lleure Compatible 

Aparcament Complementari   Agrícola Compatible (4) 
Serveis viari Incompatible  Ramader Compatible (5) 
 
Observacions: 
(1) Les xemeneies d’evacuació de fums sobresortiran, com a mínim, un metre 
del carener de l’edifici. Aquestes xemeneies o conductes no s’acusaran a la 
façana 
(2) S’admet, únicament, el recreatiu tipus I en locals tancats. 
(3) S’admet l’ús industrial només indústria-taller i indústria tipus I, 
exclusivament en planta baixa i plantes soterrànies. 
(4) S’admeten horts per a consum propi familiar 
(5) S’admet la cria de bestiar per a consum propi familiar, sempre que s’ajusti a 
les determinacions de les ordenances municipals. 
 
Article 141 Condicions d’aparcament 
Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130 
 
SECCIÓ 2 ZONA EIXAMPLE. RAVAL, CLAU 2 
 
Article 142 Definició 
Creixement urbà aïllat del nucli fundacional, d’estructura situat a l’entorn de 
camins, de la qual convé mantenir l’estructura urbana i les característiques 
tipològiques de les edificacions. 
Correspon a les illes d’edificació que, en els plànols, estan assenyalades per la 
clau 2. 
A les anteriors NNSS, corresponia a la zonificació Clau 3b (Zona d’ordenació 
tradicional. Edificació en raval) i, parcialment, a la zonificació Clau 3a (Zona 
tradicional. Agrupació rural). 
El tipus d’ordenació és en alineació de vial, majoritàriament habitatges 
unifamiliars entre mitgeres. 
 
Article 143 Condicions de parcel·lació 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61 
- Parcel·la mínima: art. 62. L’existent. En el cas d’agrupacions de parcel·les, la 
composició de les façanes mantindrà la parcel·lació anterior. 
- Front de parcel·la: art. 63. L’existent. 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
 
Article 144 Condicions de l'edificació 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes 
corresponent. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. La densitat màxima s’estableix en 1 
habitatge per cada 125 m² de sostre edificable amb ús d’habitatge. 
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En la subzona amb clau 2hp, la densitat mínima d’habitatges serà d’1 habitatge 
per cada 100 m² de sostre de protecció oficial i, com a màxim, serà d’1 
habitatge per cada 70 m² de sostre de protecció oficial. 
- Ocupació màxima: art. 73. Segons la profunditat edificable assenyalada en els 
plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Volum màxim edificable: art. 74. És la que resulta d’aplicar els paràmetres 
corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes. 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79. La teula serà vella procedent dels edificis substituïts o 
d’aparença similar; es permet teula nova en canaleres i recs. 
Excepte en obres de rehabilitació d’edificis existents de tipologia tradicionals 
que podran conservar el tipus de coberta, aquesta serà a una vessant quan 
l’amplada de la façana perpendicular al carener sigui menor o igual a 5 metres, 
i quan sigui major podrà ser a una o dues vessants. 
No es permet mansardes ni retalls de coberta. 
Els cossos d’escales, ascensors, dipòsits, aparells d’aire condicionat, etc. 
s'hauran d’incloure dins dels plans definits per la teulada. A sobre de la coberta, 
no s’admeten altres cossos que les xemeneies, fumerals i antena de televisió 
col·lectiva (una per edifici). 
Serà obligatori l’acabament de la coberta amb ràfecs i cornises iguals que la 
tipologia tradicional existent. 
Els baixants seran de ferro galvanitza o zenc i se situaran, preferentment, 
contigus a la mitgera. 
- Elements tècnics: en les actuacions de renovació de cobertes, podran 
mantenir-se totes les xemeneies i fumerals existents, a excepció d’aquelles de 
fibrociment o materials plàstics. Les de nova construcció s’adaptaran a algun 
dels tipus següents: 
a) Xemeneia metàl·lica pintada de la gamma de colors grisos o mangres de la 
carta de colors de l’article 145.7 de les NU, amb una secció quadrada o rodona 
inferior a 30 x 30 cm. o 30 cm, i aquesta secció serà constant, inclòs el barret. 
b) Xemeneia d’obra remolinada pintada amb els colors del paràgraf anterior, de 
secció quadrada o rectangular constant, incloent el barret, i de dimensions 
màximes 35 cm, en el costat curt i 100 cm en el costat llarg. 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Composició de façana: es respectaran, al màxim, els criteris de composició de 
les façanes existents amb la tipologia tradicional. En el cas de rehabilitacions o 
noves construccions, prevaldran els eixos verticals de composició, mantenint 
una dimensió constant dels massissos entre obertures per a tota l’actuació. Es 
permet conservar els badius existents. 
Les obertures de les façanes, excepte les de planta baixa, tindran sempre unes 
proporcions verticals i s’agruparan en eixos també verticals, que podran estar 
centrats o no en relació amb la façana. En façanes inferiors a 5,50 metres, es 
disposarà, com a màxim, de dos eixos verticals de balcons o finestres. 
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A les façanes de més de 5,50 metres i menys de 8 metres, es disposaran de 
dos o tres eixos verticals de balcons, o dos de balcons i un de finestres. 
A les façanes de més de 8 metres, el nombre d’obertures i eixos de composició 
es determinarà seguint els mateixos criteris anteriors. 
Prevaldrà la proporció de massís sobre buit. 
No es permeten els forats de façana, excepte en planta baixa, en què la 
dimensió horitzontal sigui igual o superior a la vertical. Les dimensions dels 
forats mantindran la proporció en balcons de l’alçària que serà, com a mínim, 
dos vegades l’amplada i, en finestres, l’alçària serà, com a mínim, 1,4 vegades 
l’amplada. 
Les portes d’entrada als aparcaments en planta baixa no podran superar 
l’amplada de 2,50 metres, excepte si es necessita major amplada per poder 
girar, si l’amplada del carrer ho requereix. 
Les façanes s’acabaran amb pedra natural, estucs tradicionals, arrebossats de 
morter de calç, o arrebossats de ciment pòrtland que haurà d’anar pintat, 
excepte els elements de pedra naturals existents que podran quedar vistos si, 
originàriament, ho eren. Es pintaran amb colors tradicionals existents al nucli 
antic, o a la carta de colors que es detalla a l’article 145.6 de les NU. 
El tractament de la façana serà uniforme, tant en el color com el material 
d’acabat de tota la seva extensió i alçària, i no s’admetrà un tractament 
diferenciat de la planta baixa, excepte un sòcol de fins a 1 metre d’alçària, que 
podrà ser de pedra natural o artificial sense abrillantar. Es prohibeixen els 
aplacats que imiten pedra tradicional. 
S’admet el tractament diferenciat de faixes i motllures. 
Es conservaran i es restauraran els elements de pedra ornamentals existents 
com ara dovelles, llindes,brancals, etc. o inscripcions històriques, o fornícules, 
que apareguin a les façanes. Amb la finalitat de no malmetre aquests element 
significatius, es fixarà, com a norma general, en les ampliacions, una separació 
mínima de 0,60 metres a qualsevol d’aquest elements. 
Els materials, textura i cromatisme de totes les ampliacions estaran d’acord 
amb els corresponents del cos principal de l’edificació. 
Resten específicament prohibits el cossos afegits que desfigurin la simplicitat 
volumètrica de la teulada. 
- Piscines: art. 87 
- Alineació de l’edificació: art. 89. Es prohibeix les reculades respecte a 
l’alineació de vial, excepte les assenyalades en els plànols d’ordenació, i el 
supòsit recollit a l’article 18.5 d’aquestes Normes. En cas d’enderroc i/o noves 
construccions d’edificacions no alineades segons el POUM, els serveis tècnics 
municipals fixaran la nova alineació atenent les característiques del carrer i 
amb l’objectiu d’aconseguir alineacions continues. 
- Planta baixa referida a carrer: art. 91 
- Alçària reguladora referida a carrer: art. 92. En els casos de reforma interior 
que no suposin variació en l’estructura dels forjats, es permetrà conservar les 
alçàries existents, sempre que acompleixin les condicions d’habitabilitat que 
fixa la legislació corresponent. 
En la resta de casos, es fixa l’alçària reguladora màxima segons el nombre 
màxim de plantes. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 93 
Nombre màxim de plantes referit a carrer: art. 94. El nombre màxim de plantes 
segons els plànols d’ordenació de sòl urbà. 
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- Profunditat edificable: art. 95. Segons plànol d’ordenació del sòl urbà. 
- Pati d’illa: art. 96 
- Cossos sortints: art. 81 i 97. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o 
semitancats. Només, es permeten els cossos sortints oberts, balcons, amb una 
volada màxima de 0,60 metres i una allargada inferior a 2 metres. 
En la rehabilitació d’edificis existents amb la tipologia tradicional de nucli antic, 
es permet conservar els cossos sortints originals. 
Les lloses dels balcons es realitzaran amb pedra o formigó buixardat, 
paral·leles al plànol de façana i els laterals perpendiculars. La dimensió de la 
llosana no passarà mai de 30 cm per banda de les balconeres. La llosana es 
rematarà, en el seu perímetre, amb motllures decreixents en la seva part 
inferior, i no sobrepassaran, en cap punt, els 12 cm de gruix. 
Les baranes seran de barrots de ferro fos o forja verticals, de secció quadrada 
o rodona. Es permet conservar o reutilitzar baranes antigues. 
- Elements sortints: art. 82 i 98 
- Ocupació planta soterrània: art. 99 
- Tanques: art. 100 
 
Article 145 Condicions particulars d’edificació 
1. TANCAMENTS 
Els tipus de tancaments exteriors seran únics per a tota la façana, exceptuant 
les plantes baixes i, en el seu cas, els buidats de l’última planta. 
Aquests tancaments aniran sempre amb finestres o balconeres de dues fulles 
de fusta o alumini pintades d’acord amb la carta de colors. Els vidres de les 
finestres i balcons seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, 
dibuix o imprès. Les persianes seran de llibret o de corda amb fusta pintada 
d’acord amb algun dels colors de la carta, procurant la integració correcta amb 
el color de la façana. 
2. PORTALS D’ENTRADA 
Tots els portals no comercials, és a dir, portes d’entrada a patis, vestíbuls, 
garatges, etc. seran de fusta o alumini pintats d’acord amb la carta de colors. 
Els cancells i vestíbuls que comuniquin directament amb el carrer de forma 
permanent o temporal tindran el paviment amb pedra del lloc. 
3. REIXES 
La col·locació de reixes només podrà realitzar-se en les plantes baixes i 
primera, tant en les façanes anteriors com posteriors, i aniran col·locades sense 
sobresortir del pla de façana. Estaran formades per barrots o retícules 
metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius. Es tolerarà la col·locació de 
reixats antics provinents d’altres construccions enderrocades. 
4. CANALERES I BAIXANTS 
Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades de ceràmica 
(tortugues) o de planxa metàl·lica. La secció d’aquestes darreres podrà ser 
semicircular, rectangular o motllurada. 
Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica o de ferro. En la 
planta baixa, i fins a 2 m d’alçària, serà obligatori el ferro colat, de fosa o bé 
laminat. 
Les canaleres i els  baixants metàl·lics, llevat dels formats amb planxa de zinc, 
hauran de pintar-se pel que s’atendrà a allò que s’especifica a l’art. 56 
d’aquestes ordenances. 
Es prohibeixen expressament els materials plàstics i de fibrociment. 
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5. ELEMENTS ORNAMENTALS O COMMEMORATIUS 
Els elements ornamentals o commemoratius públics com ara fonts, 
monuments, baranes, pèrgoles, etc. seran de pedra del lloc, ferro, de fosa o 
pintat, bronze o formigó vist, i es tindrà especial cura en el seu disseny i 
integració al lloc que ocupen. 
6. COLORS DE FAÇANA 
Totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat o bé estucades, llevat 
d’aquelles que han de mantenir el tipus de paredat com a acabat exterior. 
Els paraments exteriors de façana que vagin pintats s’ajustaran a la següent 
gamma de colors del catàleg Pintures M. Vich SA o similar d’altres cases 
comercials: 
 
018 Roig Anglès 012 Roig Pozzuoli 601 Terra de 

Camp 
602 Terra d’Itàlia 

001 Siena Natural 002 Ocre Indi 003 Ocre Groc 603 Rosat de 
l’Albera 

975 Ocre de 
Siena 

114 Ocre Rosaci 152 Beige 604 Ocre Tallat 

605 Terra 
d’Escudella fosc 

606 Ocre de 
Cadira 

607 Ocre de Fang 608 Terra 
d’Escudella clar 

028 Terra Verda 030 Verd de 
Crom 

613 Verd de 
Campament 

614 Verd de 
Noucents 

615 Blau de 
Costa 

609 Gris de Boira 
* 

610 Ocre de Sac 
*  

611 Verd de 
Llècol * 

009 Blanc Vell * 008 Cendra * 612 Cendra 
d’Església * 

 

 
* Aquests colors poden utilitzar-se en els paraments, però s’ha d’evitar que 
coincideixin en una mateixa façana. 
Es tindrà especial cura en valorar la possible diferenciació de motllures, 
guardapols i altres elements sortints del pla de la façana, cosa que serà 
preceptiva a la cornisa d’acabament. 
En general, la resta d’elements de la façana com ara fusteria, reixes, persianes, 
canaleres i baixants, etc. es complementaran, adequadament, amb el color de 
la façana. 
Quan es realitzi una reforma parcial d’una façana i no es pinti la totalitat 
d’aquesta, el color s’aplicarà de manera que s’integri tant per la tonalitat 
dominant, com per les voladures d’aquest amb la resta de l’edifici. 
7. COLORS DE SERRALLERIA I FUSTERIA 
Els colors de la fusteria i serralleria exterior s’ajustaran a la següent gamma de 
colors del catàleg Pintures M. Vich SA, o similar d’altres cases comercials: 
 
Serralleria: 036 Gris de 

Payne 
037 Terrós de 
Van Dyck 

618 Verd de 
Cacera 

 024 Oliva Profund 211 Gris Mig  
Fusteria: 036 Gris de 

Payne 
033 Havana Fosc 616 Verd 

d’Ombra 
 304 Verd de 

Cadaqués 
617 Verd d’Alzina 307 Blau Neutre 

 027 Verd de 305 Verd Tabac 024 Oliva Profund 
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Crom Fosc 
 308 Blau 

Industrial 
019 Blau Indi 020 Blau Vell 

 
Article 146 Condicions d’ús 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Dominant   Taller de 
vehicles 

Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Compatible   Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Residència Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç petit Compatible  Sanitari Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Assistencial Compatible 

Comerç gran Incompatible  Esportiu Compatible  
Oficines Compatible   Cultural Compatible  
Restauració Compatible (1)  Associatiu Compatible 
Recreatiu Compatible (2)  Administratiu Compatible 
Magatzem Compatible   Religiós Compatible 
Indústria Compatible (3)  Cementiri Incompatible 
Logístic Incompatible   Serveis 

Urbans 
Compatible 

Estació de 
Servei 

Incompatible  Lleure Compatible 

Aparcament Complementari  Agrícola Compatible (4) 
Serveis viari Incompatible  Ramader Compatible (5) 
 
Observacions: 
(1) Les xemeneies d’evacuació de fums sobresortiran, com a mínim, un metre 
del carener de l’edifici. Aquestes xemeneies o conductes no s’acusaran en 
façana. 
(2) S’admet, únicament, el recreatiu tipus I en locals tancats. 
(3) S’admet l’ús industrial només indústria-taller i indústria tipus I, 
exclusivament en planta baixa i plantes soterrànies. 
(4) S’admeten horts per a consum propi familiar. 
(5) S’admet la cria de bestiar per a consum propi familiar, sempre que s’ajustin 
a les determinacions de les ordenances municipals. 
 
Article 147 Condicions d’aparcament 
- Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130 
 
SECCIÓ 3 ZONA D’ORDENACIÓ EN ILLA TANCADA, CLAU 3 
 
Article 148 Definició 
Correspon a aquelles àrees recents de creixement urbà de Serinyà amb 
edificacions entre mitgeres alineades a vial, formant barreres d’edificació en 
illes tancades amb patis interiors, segons es grafia en els plànols. 
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Correspon a les illes d’edificació que, en els plànols, estan assenyalades per la 
clau 3. 
A les anteriors NNSS, corresponia a la zonificació Clau 5 (Zona d’ordenació en 
illa tancada amb façana a carrer). 
El tipus d’ordenació és en alineació de vial, majoritàriament amb edificació 
plurifamiliar. 
 
Article 149 Condicions de parcel·lació 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61 
- Parcel·la mínima: art. 62. Parcel·la mínima: 130 metres quadrats. 
- Front de parcel·la: art. 63. Front mínim: 6,50 metres 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
 
Article 150 Condicions de l'edificació 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71, És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes 
corresponent. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. La densitat màxima s’estableix en 1 
habitatge per cada 100 m² de sostre edificable amb ús habitatge. 
- Ocupació màxima: art. 73. Segons profunditat edificable assenyalada en els 
plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Volum màxim edificable: art. 74. És la que resulta d’aplicar els paràmetres 
corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes. 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79. 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Piscines: art. 87 
- Alineació de l’edificació: art. 89. Es prohibeix les reculades respecte a 
l’alineació de vial, excepte les assenyalades en els plànols d’ordenació. 
- Planta baixa referida a carrer: art. 91 
- Alçària reguladora referida a carrer: art. 92. L’alçària reguladora màxima 
segons nombre màxim de plantes. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 93 
- Nombre màxim de plantes referit a carrer: art. 94. El nombre màxim de 
plantes segons plànols d’ordenació del sòl urbà. 
- Profunditat edificable: art. 95. Segons plànol d’ordenació del sòl urbà. 
- Pati d’illa: art. 96 
- Cossos sortints: art. 81 i 97 
- Elements sortints: art. 82 i 98 
- Ocupació planta soterrània: art. 99 
- Tanques: art. 100 
 
Article 151 Condicions de l’ús 
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ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Compatible (1)   Serveis viari Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Dominant (1)  Taller de 
vehicles 

Compatible (5) 

Residència Compatible  Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Comerç petit Compatible   Educatiu Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Compatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Compatible 
Oficines  Compatible   Esportiu Compatible  
Restauració Compatible   Cultural Compatible  
Recreatiu Compatible (2)  Associatiu Compatible 
Magatzem Compatible  Administratiu Compatible 
Indústria Compatible (3)  Religiós Compatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de 
Servei 

Incompatible  Serveis 
Urbans 

Compatible 

Aparcament Complementari (4)  Lleure Compatible 
 
Observacions: 
(1) En les edificacions on els plànols d’ordenació assenyalen les plantes baixes 
amb la clau “B*”, no s’admet l’ús d’habitatge, excepte les zones comunes 
d’accés a les plantes pis de l’edifici. 
(2) S’admet, únicament, el recreatiu tipus I en locals tancats. 
(3) S’admet l’ús industrial només indústria-taller i indústria tipus I, 
exclusivament en planta baixa i plantes soterrànies. 
(4) En les edificacions on els plànols d’ordenació assenyalen les plantes baixes 
amb la clau “B*”, no s’admet l’ús d’aparcament, excepte les zones comuns 
d’accés a les plantes soterrànies de l’edifici. 
(5) S’admet, únicament, en planta baixa i plantes soterrànies. 
 
Article 152 Condicions d’aparcament. 
Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130 
 
SECCIÓ 4 ZONA D’ORDENACIÓ EN ILLA OBERTA, CLAU 4 
 
Article 153 Definició 
Correspon a aquelles àrees recents de creixement urbà de Serinyà, amb 
edificacions aïllades o entre mitgeres amb façanes separades a una distància 
predeterminada dels límits i, a vegades, de vials, envoltades amb espais lliures. 
Correspon a les illes d’edificació que, en els plànols, estan assenyalades per la 
clau 4. 
A les anteriors NNSS, corresponia, parcialment, a la zonificació Clau 3b (Zona 
d’ordenació tradicional. Edificació en raval). 
El tipus d’ordenació és en alineació de vial, majoritàriament amb edificació 
plurifamiliar. 
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Article 154 Condicions de parcel·lació 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61 
- Parcel·la mínima: art. 62. Parcel·la mínima: 180 metres quadrats. 
- Front de parcel·la: art. 63. Front mínim: 9,00 metres. 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
 
Article 155 Condicions de l'edificació 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes 
corresponent assenyalat en els plànols d’ordenació. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. La densitat màxima s’estableix en 1 
habitatge per cada 125 m² de sostre edificable amb ús habitatge. 
En la subzona amb clau 4hp, la densitat mínima d’habitatges serà d’1 habitatge 
per cada 100 m² de sostre de protecció oficial i, com a màxim, serà d’1 
habitatge per cada 70 m² de sostre de protecció oficial. 
- Ocupació màxima: art. 73. Segons la profunditat edificable assenyalada en els 
plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Volum màxim edificable: art. 74. És la que resulta d’aplicar els paràmetres 
corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes assenyalats 
en els plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Piscines: art. 87 
- Alineació de l’edificació: art. 89. Es prohibeixen les reculades respecte a 
l’alineació de vial, excepte les assenyalades en els plànols d’ordenació. 
- Planta baixa referida a carrer: art. 91 
- Alçària reguladora referida a carrer: art. 92. L’alçària reguladora màxima 
segons nombre màxim de plantes. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 93 
- Nombre màxim de plantes referit a carrer: art. 94. El nombre màxim de 
plantes segons plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Profunditat edificable: art. 95. Segons plànols d’ordenació del sòl urbà. 
- Pati d’illa: art. 96 
- Cossos sortints: art. 81 i 97 
- Elements sortints: art. 82 i 98 
- Ocupació planta soterrània: art. 99 
- Tanques: art. 100 
 
Article 156 Condicions de l’ús 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge Compatible   Serveis viari Incompatible 
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unifamiliar 
Habitatge 
plurifam. 

Dominant   Taller de 
vehicles 

Compatible (3) 

Residència Compatible  Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Comerç petit Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Compatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Compatible 
Oficines  Compatible   Esportiu Compatible  
Restauració Compatible   Cultural Compatible  
Recreatiu Compatible (1)  Associatiu Compatible 
Magatzem Compatible  Administratiu Compatible 
Indústria Compatible (2)  Religiós Compatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de 
Servei 

Incompatible  Serveis 
Urbans 

Compatible 

Aparcament Complementari  Lleure Compatible 
 
Observacions: 
(1) S’admet, únicament, el recreatiu tipus I en locals tancats. 
(2) S’admet l’ús industrial només indústria-taller i indústria tipus I. 
(3) S’admet, únicament, en planta baixa i plantes soterrànies. 
 
Article 157 Condicions d’aparcament 
Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130 
 
SECCIÓ 5 ZONA CASES AGRUPADES, CLAU 5 
 
Article 158 Definició 
Correspon a aquelles àrees de creixement urbà de Serinyà, amb edificacions 
d’habitatges unifamiliar entre mitgeres amb jardins individuals o comunitaris, 
construïdes en grup o individualment. 
Correspon a les illes d’edificació que, en els plànols, estan assenyalades per la 
clau 5. 
La tipologia d’habitatges és en filera o adossats. 
 
Article 159 Subzones 
S’identifiquen les següents subzones: 
- Subzona 5a 
Correspon a les parcel·les que les anteriors NNSS presentaven la zonificació 
d’ordenació en illa tancada (Clau 5a) i, majoritàriament, la zona d’ordenació en 
filera (Clau 4). 
El tipus d’ordenació és alineació a vial. 
- Subzona 5b 
Correspon a algunes parcel·les que les anteriors NNSS presentaven la 
zonificació d’ordenació en filera (Clau 4). 
El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. 
 
Article 160 Zona cases en filera, clau 5a 
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1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61. L’existent o l’assenyalada en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà. Es podran realitzar ajustos de les noves parcel·lacions 
proposades en els plànols, sempre que no suposin un increment del nombre de 
parcel·les. 
- Parcel·la mínima: art. 62. Parcel·la mínima: 120 metres quadrats. 
- Front de parcel·la: art. 63. L’existent o l’assenyalada en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà. Es podran ajustar els fronts de les noves parcel·les 
proposades en els plànols, sempre que no suposin un increment del nombre de 
parcel·les. 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes 
corresponent. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. El nombre màxim d’habitatges és un 
habitatge per parcel·la. 
- Ocupació màxima: art. 73. Segons profunditat edificable assenyalada en els 
plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Volum màxim edificable: art. 74. És la que resulta d’aplicar els paràmetres 
corresponents a les profunditats edificables pel nombre de plantes. 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Piscines: art. 87 
- Alineació de l’edificació: art. 89. Segons plànols d’ordenació. 
- Planta baixa referida a carrer: art. 91 
- Alçària reguladora referida a carrer: art. 92. Es determina en funció del 
nombre màxim de plantes. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 93 
- Nombre màxim de plantes referit a carrer: art. 94. Segons nombre màxim de 
plantes assenyalades en els plànols d’ordenació. 
- Profunditat edificable: art. 95. La profunditat edificable màxima serà 
l’assenyalada en els plànols d’ordenació. 
- Pati d’illa: art. 96 
- Cossos sortints: art. 81 i 97. Únicament, es permeten cossos sortints oberts 
que sobresurtin de les alineacions de l’edificació a carrer i a pati d’illa. Els 
cossos sortints tancats o semitancats només es permeten dins dels gàlibs 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 
Els cossos sortints no cal que respectin la separació mínima a la paret mitgera. 
- Elements sortints: art. 82 i 98 
- Ocupació planta soterrània: art. 99 
- Tanques: art. 100 
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- Condicions formals: qualsevol projecte comportarà presentar un avantprojecte 
unitari de l’agrupació d’habitatges, on predomini el conjunt per sobre de la 
individualitat de cada propietari, unificant colors, nivells i acabats. 
 
3. CONDICIONS DE L’ÚS 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Dominant   Serveis viari Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Incompatible  Taller de 
vehicles 

Incompatible 

Residència Incompatible  Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Comerç petit Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Compatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Incompatible 
Oficines  Compatible   Esportiu Compatible  
Restauració Incompatible  Cultural Compatible  
Recreatiu Incompatible  Associatiu Compatible 
Magatzem Incompatible  Administratiu Incompatible 
Indústria Compatible (1)  Religiós Incompatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de 
Servei 

Incompatible  Serveis 
Urbans 

Incompatible 

Aparcament Complementari  Lleure Compatible 
 
Observacions: 
(1) S’admet l’ús industrial només indústria-taller i indústria tipus I, 
exclusivament en planta baixa i plantes soterrànies. 
4. CONDICIONS D’APARCAMENT 
Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130. 
 
Article 161 Zona cases en filera, clau 5b 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61. L’existent o l’assenyalada en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà. Es podran realitzar ajustos de les noves parcel·lacions 
proposades en els plànols, sempre que no suposin un increment del nombre de 
parcel·les. 
El nombre màxim de parcel·les situats a la banda est del carrer Sant Sebastià 
provinents de l’anterior UA-01 és de 6 parcel·les (carrer Sant Sebastià núm. 13-
15-17-19-21-19-31) 
- Parcel·la mínima: art. 62. Parcel·la mínima: 120 metres quadrats. 
- Front de parcel·la: art. 63. L’existent o l’assenyalada en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà. Es podran ajustar els fronts de les noves parcel·les 
proposades en els plànols, sempre que no suposin un increment del nombre de 
parcel·les ni fronts de parcel·la inferiors a 6 metres. 
- Illa: art. 64. 
- Condició de solar: art. 65 
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2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents al gàlib màxim edificable assenyalat en els plànols 
d’ordenació pel nombre de plantes corresponent. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. El nombre màxim d’habitatges és un 
habitatge per parcel·la. 
- Ocupació màxima: art. 73. Segons gàlib màxim edificable assenyalat en els 
plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Volum màxim edificable: art. 74. És la que resulta d’aplicar els paràmetres 
corresponents al gàlib màxim edificable pel nombre de plantes. 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Piscines: art. 87 
- Alçària reguladora màxima: art. 101. Es determina en funció del nombre 
màxim de plantes. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 102 
- Nombre màxim de plantes referit a la parcel·la: art. 103. Segons nombre 
màxim de plantes assenyalades en els plànols d’ordenació de sòl urbà. 
- Planta soterrània referida a la cota del terreny: art. 104 
- Planta baixa referida a la cota del terreny: art. 105 
- Separacions mínimes: art. 106. Les separacions assenyalades en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà són mínimes. 
En aquelles parcel·les amb pendent, es podrà construir la planta soterrània 
alineada a vial, i li donarà, a la paret, un tractament de façana amb una alçària 
màxima de 3 metres respecte al carrer. 
- Ocupació del soterrani: art. 107 
- Adaptació topogràfica del terreny: art. 108 
- Tanques: art. 109 
- Construccions auxiliars: art. 110 
3. CONDICIONS DE L’ÚS 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Dominant   Serveis viari Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Incompatible  Taller de 
vehicles 

Incompatible  

Residència Incompatible  Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Comerç petit Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Compatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Incompatible 
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Oficines  Compatible   Esportiu Compatible  
Restauració Incompatible  Cultural Compatible  
Recreatiu Incompatible  Associatiu Compatible 
Magatzem Incompatible  Administratiu Incompatible 
Indústria Compatible (1)  Religiós Incompatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de 
Servei 

Incompatible  Serveis 
Urbans 

Incompatible 

Aparcament Complementari   Lleure Compatible 
 
Observacions: 
(1) S’admet l’ús industrial només indústria-taller i indústria tipus I, 
exclusivament en planta baixa i plantes soterrànies. 
4. CONDICIONS D’APARCAMENT 
Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130 
 
SECCIÓ 6 ZONA DE CASES AÏLLADES, CLAU 6 
 
Article 162 Definició 
Correspon a aquells sòls urbans en què l’edificació respon a un creixement de 
baixa densitat, realitzat majoritàriament amb habitatges unifamiliars envoltats 
normalment de vegetació de caràcter privat. 
 
Article 163 Subzones 
S’identifiquen les subzones següents: 
- Subzona 6a 
Correspon a les parcel·les que les anteriors NNSS presentaven la zonificació 
d’ordenació aïllada intensiva (Clau 6a) 
El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. 
- Subzona 6b 
Correspon a les parcel·les que les anteriors NNSS presentaven la zonificació 
Ordenació aïllada extensiva (Clau 6b) 
El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. 
- Subzona 6c 
El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. 
- Subzona 6d 
El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. 
- Subzona 6e 
Correspon a les parcel·les provinents de la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 
19 de novembre de 1997 (DOGC 2659 de 12.06.98) 
El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada. 
 
Article 164 Zona d’ordenació en ciutat jardí, clau 6 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61 
- Parcel·la mínima: art. 62. La parcel·la mínima serà: 
Subzona 6a: 250 m² 
Subzona 6b: 400 m² 
Subzona 6c: 600 m² 
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Subzona 6d: 800 m² 
Subzona 6e: 400 m² 
- Front de parcel·la: art. 63. Front mínim: 
Subzona 6a: 6,50 metres 
Subzona 6b: 12,00 metres 
Subzona 6c: 15,00 metres 
Subzona 6d: 20,00 metres 
Subzona 6e: 12,00 metres 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. L’edificabilitat neta màxima principal i 
auxiliar és de: 
Subzona 6a: 0,80 m² sostre/m² sòl 
Subzona 6b: 0,60 m² sostre/m² sòl 
Subzona 6c: 0,50 m² sostre/m² sòl 
Subzona 6d: 0,40 m² sostre/m² sòl 
Per a la subzona 6e, el sostre màxim admès per a tota la qualificació és de 
1.650 m² sostre. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. La densitat màxima s’estableix en un 
habitatge per parcel·la. 
En la subzona 6a, es permet adossar fins a un màxim de quatre habitatges per 
parcel·la, sempre que es mantingui la proporció establerta d’un habitatge per 
cada 250 m² de parcel·la. 
En la subzona 6b, es permet adossar fins a un màxim de dos habitatges per 
parcel·la, sempre que es mantingui la proporció establerta d’un habitatge per 
cada 400 m² de parcel·la. 
En la subzona 6e, el nombre màxim d’habitatges és de 6 habitatges per a tota 
la qualificació. 
Ocupació màxima: Art. 73. L’ocupació màxima per a les edificacions principals i 
auxiliars serà de: 
Subzona 6a: 80% 
Subzona 6b: 60% 
Subzona 6c: 40% 
Subzona 6d: 30% 
Subzona 6e: 45% 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
-Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Ventilació i il·luminació: art. 83 
- Celoberts: art. 84 
- Patis de ventilació: art. 85 
- Piscines: art. 87 
- Alçària reguladora màxima: art. 101. L’alçària reguladora màxima és de 6,50 
metres. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 102 
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- Nombre màxim de plantes referit a la parcel·la: art. 103. El nombre màxim de 
plantes és de planta baixa i una planta pis (B+1 PP). 
- Planta soterrània referida a la cota del terreny: art. 104 
- Planta baixa referida a la cota del terreny: art. 105 
- Separacions mínimes: art. 106. La separació de l’edificació principal i auxiliar 
respecte a límits i vials serà, com a mínim: 
Subzona 6a: 2 metres, excepte els habitatges adossats que podran adossar-se 
a la mitgera veïna. 
Les noves construccions, excepcionalment, podran adossar a límit de veí, si en 
aquesta partió existeix una mitgera construïda, amb la finalitat de no deixar-la 
vista. 
Subzona 6b: 3 metres, excepte els habitatges bifamiliars permesos, que es 
podran adossar entre ells. 
Les noves construccions, excepcionalment, podran adossar-se al límit de veí, si 
en aquesta partió existeix una mitgera construïda, amb la finalitat de no deixar-
la vista. 
Subzona 6c: 3 metres 
Subzona 6d: 3 metres 
En aquelles parcel·les amb pendent, es podrà construir la planta soterrània 
alineada a vial, i se li donarà, a la paret, un tractament de façana amb una 
alçària màxima de 3 metres. 
La separació entre l’edificació principal i l’auxiliar serà, com a mínim, de 3 
metres. 
Subzona 6e: 3 metres, excepte els habitatges bifamiliars permesos, que es 
podran adossar entre ells. 
Ocupació del soterrani: art. 107 
Adaptació topogràfica del terreny: art. 108 
Tanques: art. 109 
Construccions auxiliars: art. 110 
3. CONDICIONS DE L’ÚS 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Dominant (1)  Serveis viari Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Incompatible  Taller de 
vehicles 

Incompatible  

Residència Incompatible  Serveis 
Tècnics 

Incompatible  

Comerç petit Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Compatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Incompatible 
Oficines  Incompatible  Esportiu Compatible  
Restauració Incompatible  Cultural Compatible  
Recreatiu Incompatible   Associatiu Compatible 
Magatzem Incompatible  Administratiu Incompatible 
Indústria Incompatible   Religiós Incompatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de Incompatible  Serveis Incompatible 
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Servei Urbans 
Aparcament Complementari   Lleure Compatible 
 
(1) En la Subzona 6a, s’admet l’habitatge unifamiliar en filera i, en les Subzones 
6b i 6e, s’admet l’habitatge bifamiliar adossat, si s’ajusta als paràmetres 
establerts en aquest article. 
4. CONDICIONS D’APARCAMENT 
- Regulació particular de l’aparcament: art. 127 a 130 
 
Article 165 Particularitats de la Subzona d’ordenació en ciutat jardí clau 6e 
Els terrenys qualificats com a Subzona 6e hauran de tramitar, prèviament o 
simultàniament a la concessió de llicència municipal, una concreció d’ordenació 
volumètrica de les edificacions possibles, definint la parcel·lació i la vialitat 
privada necessària per poder donar accés a les parcel·les. Aquesta concreció 
de l’ordenació s’ajustarà a l’article 252 del RLU i als paràmetres edificatoris i 
d’ús establerts a l’article anterior per a la subzona 6e. 
 
SECCIÓ 7 ZONA INDUSTRIAL, CLAU 7 
 
Article 166 Definició 
Comprèn els sòls destinats a ser ocupats, majoritàriament, per usos industrials. 
S’identifica la subzona següent: 
- Subzona 7a 
A les anteriors NNSS, corresponia a la zonificació Clau 7 (Zona industrial). 
El tipus d’ordenació és aïllada. 
 
Article 167 Zona Industrial, clau 7 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61. L’existent. 
- Parcel·la mínima: art. 62. En la subzona 7a, per a les noves parcel·les, la 
parcel·la mínima és de 3.000 m² de sòl. 
- Condició de solar: art. 65 
2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. En la subzona 7a, l’edificabilitat 
màxima serà del 80%. 
- Ocupació màxima: art. 73. En la subzona 7a, l’ocupació màxima és del 70%. 
- Alçària reguladora màxima: art. 101. En la subzona 7a, l’alçària reguladora 
màxima és de 7,50 metres. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 102 
- Separacions mínimes: art. 106. En la subzona 7a, la separació de l’edificació 
respecte a límits i vials serà, com a mínim, de 5 metres. 
- Ocupació del soterrani: art. 107. 
3. CONDICIONS DE L’ÚS 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Incompatible   Serveis viari Incompatible 

Habitatge 
plurifam. 

Incompatible  Taller de 
vehicles 

Compatible 
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Residència Incompatible  Serveis 
Tècnics 

Compatible  

Comerç petit Incompatible  Educatiu Incompatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Incompatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Incompatible 
Oficines  Complementari  Esportiu Incompatible 
Restauració Complementari   Cultural Incompatible  
Recreatiu Incompatible   Associatiu Incompatible 
Magatzem Compatible  Administratiu Incompatible 
Indústria Compatible   Religiós Incompatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de 
Servei 

Incompatible  Serveis 
Urbans 

Incompatible 

Aparcament Complementari   Lleure Incompatible 
 
4. CONDICIONS D’APARCAMENT 
- Regulació particular de l’aparcament: art.127 a 130 
En la subzona 7a, una plaça d’aparcament per a cada 100 m² construïts. Els 
aparcaments destinats a camions s’han de preveure dins la parcel·la. 
5. CONDICIONS ADDICIONALS 
Els terrenys qualificats com a Zona industrial clau 7a, situats en el nucli de 
Serinyà, podran transformar-se en sòls residencials, mitjançant la delimitació 
d’un pla de millora urbana: aquest planejament derivat establirà l’ordenació i 
usos del sector amb els paràmetres següents: 
- Cessions de sòl destinats a sistemes públics: 40% 
Sistema d’espais lliures: 15% 
Sistema d’equipaments públics: 5% 
- Edificabilitat bruta: 0,50 m² sostre/m² sòl 
- Densitat bruta d’habitatges: 35 habitatges/ha 
- Cessió gratuïta i obligatòria lliure de càrregues urbanístiques del 15% de 
l’aprofitament urbanístic, i reserva del 20% de sostre residencial de nova 
implantació per a l’habitatge de protecció oficial de règim general i/o especial, i 
del 10% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de protecció 
oficial de preu concertat, d’acord amb les determinacions de la Llei 
d’urbanisme. 
 
SECCIÓ 8 ZONA SERVEIS, CLAU 8 
 
Article 168 Definició 
Comprèn els sòls destinats a ser ocupats, majoritàriament, per activitats 
diferents de la industrial o la logística, amb predomini d’un ús concret com és el 
cas dels usos comercials, terciaris, centres de recerca d’activitats, les 
relacionades amb el turisme i lúdiques, així com les dotacions culturals i socials 
diferents dels equipaments. 
 
Article 169 Subzones 
S’identifiquen les subzones següents: 
- Subzona 8a. Residencial temporal 
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Correspon a la finca de can Mollet inclosa en un pla especial urbanístic (PEU-
03), que concretarà els paràmetres edificatoris i d’usos establert pel POUM. 
El tipus d’ordenació és aïllada. 
- Subzona 8b. Terciari/comercial 
El tipus d’ordenació és aïllada. 
 
Article 170 Zona Serveis. Terciari / comercial clau 8b 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
- Parcel·la i parcel·lació: art. 61. 
- Parcel·la mínima: art. 62. Parcel·la mínima: 600 metres quadrats. 
- Front de parcel·la: art. 63. Front mínim de parcel·la: 15 metres. 
- Illa: art. 64 
- Condició de solar: art. 65 
2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
- Edificabilitat màx. de la parcel·la: art. 71. L’edificabilitat màxima serà la que 
resulti d’aplicar els paràmetres corresponents al gàlib màxim edificable, 
assenyalat en els plànols d’ordenació pel nombre de plantes corresponent. 
- Densitat neta d’habitatges: art. 72. No es permet l’habitatge. 
- Ocupació màxima: art. 73. L’ocupació màxima és la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents al gàlib màxim edificable assenyalat en els plànols 
d’ordenació. 
- Volum màxim edificable: art. 74 
- Planta baixa: art. 75 
- Planta soterrània: art. 76 
- Planta pis: art. 77 
- Planta sota coberta: art. 78 
- Planta coberta: art. 79 
- Façanes i mitgeres: art. 80 
- Alçària reguladora màxima: art. 101. L’alçària reguladora màxima és de 7,50 
metres. 
- Punt d’aplicació de l’ARM: art. 102 
- Nombre màxim de plantes referit a la parcel·la: art. 103. El nombre màxim de 
plantes és de PB+1 PP. 
- Planta soterrània referida a la cota del terreny: art. 104 
- Planta baixa referida a la cota del terreny: art. 105 
- Separacions mínimes: art. 106. La separació de l’edificació respecte a límits, 
edificacions i vials serà, com a mínim, de 5 metres. 
- Ocupació del soterrani: art. 107 
- Adaptació topogràfica del terreny: art. 108 
- Tanques: art. 109 
- Construccions auxiliars: art. 110 
3. CONDICIONS DE L’ÚS 
 
ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT 

Habitatge 
unifamiliar 

Incompatible   Serveis viari Incompatible 

Habitatge 
plurifamiliar 

Incompatible  Taller de 
vehicles 

Incompatible  

Residència Compatible  Serveis Incompatible  
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Tècnics 
Comerç petit Compatible  Educatiu Compatible 
Comerç 
mitjà 

Incompatible  Sanitari Compatible 

Comerç gran Incompatible  Assistencial Compatible 
Oficines  Compatible   Esportiu Incompatible 
Restauració Compatible   Cultural Compatible  
Recreatiu Compatible   Associatiu Compatible 
Magatzem Incompatible  Administratiu Compatible 
Indústria Incompatible   Religiós Compatible 
Logístic Incompatible   Cementiri Incompatible 
Estació de 
Servei 

Incompatible  Serveis 
Urbans 

Compatible 

Aparcament Complementari   Lleure Compatible 
 
4. CONDICIONS D’APARCAMENT 
- Regulació particular de l’aparcament: art.127 a 130 
Els aparcaments destinats a camions s’han de preveure dins de la parcel·la. 
 
SECCIÓ 9 ZONA TRANSFORMACIÓ, CLAU 10 
 
Article 171 Definició 
Es qualifiquen, sota aquesta denominació, els terrenys situats al final del carrer 
Mare de Déu del Mont on, actualment, s’ubiquen dos petites indústries. Es 
tracta d’unes instal·lacions que, en el moment que cessin l’activitat industrial, 
s’hauran de transformar en una zona residencial, seguint els paràmetres 
edificatoris i usos de la qualificació de les finques veïnes (5a cases agrupades): 
- Parcel·la mínima: 120 metres quadrats 
- Front mínim de parcel·la: 5 metres 
- Separació edificació a carrer Mare de Déu del Mont: 1,65 metres 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i una planta respecte al carrer Mare 
de Déu del Mont. 
- Fondària edificable màxima: 13,10 metres 
Es podran realitzar canvis de titularitat i canvis d’ús, sempre que s’ajustin als 
usos d’indústria taller i indústria tipus I, definits per aquesta normativa. 
Mentre que no es produeix el seu cessament, podran mantenir-se, reformar-se i 
ampliar-se amb els condicionants següents: 
- Les ampliacions possibles no superaran l’edificabilitat de 0,80 m²/m² i, una 
alçària reguladora màxima de 6,50 metres respecte a carrer. La separació 
mínima a límits serà de 2 metres, excepte si, en els límits a veïns, ja existeix 
una mitgera; en aquest cas, es podrà adossar. 
 
SECCIÓ 10 ZONA VERD PRIVAT, CLAU 12 
 
Article 172 Definició 
Es qualifiquen, sota aquesta denominació, els espais que, per interès ambiental 
i paisatgístic, o per la seva inclusió en zones inundables, han de ser preservats 
i restar exclosos de l’edificació. 
 
Article 173 Regulació 
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1. Aquests espais es destinaran a zones enjardinades. 
2. No s’autoritzaran obres d’edificació de nova planta dins aquests espais. 
3. S’admet que, per a aquests espais, s’ordeni l’accés rodat a les edificacions 
de les zones contigües. 
4. Els terrenys que es troben dintre de la zona inundable, que l’estudi 
d’inundabilitat corresponent delimiti d’acord amb l’avinguda, per al període de 
retorn de 100 anys (Q100) o de 500 anys (Q500), estaran subjectes a les 
determinacions de l’article 6 del RLU i de la legislació aplicable en matèria de 
domini públic hidràulic. 
 
Article 174 Titularitat 
La qualificació d’espais és compatible amb la propietat privada d’aquests, 
d’acord amb el destí actual del sòl, o d’aquells que resultin plenament 
compatibles amb la conservació d’aquests. 
 
CAPÍTOL VII ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ 
 
Article 175 Definició d’àmbits 
En sòl urbà, aquest POUM estableix els àmbits següents: 
1. Polígons d’actuació (PAU), per tal d’executar directament l’ordenació prevista 
pel Pla: 
- PAU-01 SUC 
- PAU-02 SUNC 
- PAU-03 SUNC 
- PAU-04 SUNC 
- PAU-05 SUNC 
- PAU-06 SUC 
- PAU-07 SUC 
- PAU-08 SUNC 
- PAU-09 SUNC 
- PAU-10 SUC 
2. Sectors objectes d’un pla de millora urbana (PMU), que concretin l’ordenació 
dels terrenys que hi estan compresos dintre de les determinacions del Pla: 
- PMU-01 SUNC 
3. Sectors objectes d’un pla especial urbanístic (PEU), que regulin l’ordenació 
de recintes i conjunts artístics o per la recuperació i la millora del paisatge urbà: 
- PEU-2 Nucli Antic de Serinyà 
- PEU-3 Can Mollet 
 
SECCIÓ 1 POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 
Article 176 Polígons d’actuació urbanística PAU 
1. Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a 
dur a terme la gestió urbanística integrada. 
2. Els sectors de planejament urbanístic derivat poden constituir-se en un únic 
polígon d’actuació urbanística o bé subdividir-se en dos o més polígons. En 
aquests casos, el sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de 
reparcel·lació pot ser diferent per a cadascun dels polígons. 
3. Els polígons d’actuació poden ser físicament discontinus. 
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4. En els àmbits de sòl urbà no consolidat, per als quals es delimiten polígons 
d’actuació, les obres d’urbanització i les rasants s’han d’obtenir mitjançant un 
projecte d’urbanització, que s’ha de tramitar simultàniament amb el projecte de 
reparcel·lació o amb el de taxació conjunta. 
5. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir, gratuïtament, el sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, quan tinguin per 
objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2a de la LUC, és a 
dir, operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 
urbanístic de l’àmbit o bé la seva reconversió, quant a l’estructura fonamental, 
l’edificació existent o els usos principals. 
 
Article 177 PAU-01 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà consolidat, on el POUM preveu completar la urbanització del 
carrer inclòs a l’àmbit. Aquest sector procedeix de l’anterior UA-04 de les 
Normes subsidiàries que es va desenvolupar parcialment. 
Els promotors varen cedir els sòls destinats a vials i els terrenys situats en sòl 
no urbanitzable destinats al Parc Arqueològic de les Coves de Serinyà; manca 
executar les obres d’urbanització de la vialitat del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: entre els camins de Cal Ferrer de les Torres i la Cellera d’Amunt. 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  445,00 m² 11,38 % 
Total 
cessions 

445,00 m² 11,38 % 

Total 
aprofitament 
privat 

3.545,00 m² 88,63 % 

Total polígon 4.000,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona cases aïllades (clau 6b). 
El sostre edificable màxim del polígon és de 2.127 m² sostre. 
El nombre màxim d’habitatges és de 8 habitatges. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
En tractar-se d’un sòl urbà consolidat on, únicament, manca executar les obres 
d’urbanització, els propietaris del polígon no estan subjectes a la cessió 
d’aprofitament urbanístic, ni a la reserva d’habitatge de protecció pública. 
Cessió de les obres d’urbanització dels terrenys classificats com a sistema 
viari. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica, 
dintre del primer sexenni. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 7,45% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable necessàries per 
corregir el dèficit de cabal, que suposen els nous creixements previstos i en el 
cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
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Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
 
Article 178 PAU-02 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat on el POUM preveu una actuació de 
transformació urbanística, que completa el teixit urbà amb la prolongació del 
carrer de Borriol. Aquest sector procedeix de l’anterior UA-02 de les Normes 
subsidiàries que no es va desenvolupar. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials, així com la seva 
urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre els 
propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: prolongació del carrer Borriol 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  510,00 m² 21,98 % 
Total 
cessions 

510,00 m² 21,98 % 

Total 
aprofitament 
privat 

1.810,00 m² 78,02 % 

Total Polígon 2.320,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona cases agrupades (clau 5b) i Zona illa oberta (clau 4hp). 
El sostre edificable màxim del polígon és de 1.390 m² sostre. 
El nombre màxim d’habitatges és de 10 habitatges, dels quals un mínim de 4 
habitatges es destinaran a protecció oficial de règim general i/o especial, i un 
mínim de 2 habitatges es destinaran a habitatge de protecció oficial de preu 
concertat.. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a sistema viari urbanitzat. 
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament urbanístic, lliure de 
càrregues d’urbanització. 
Reserva del 20% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de 
protecció oficial de règim general i/o especial, i del 10% de sostre residencial 
de nova implantació per a habitatges de protecció oficial de preu concertat. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del segon sexenni. 
Prèviament al desenvolupament del PAU-02, PAU-03 i PAU-04, s’aprovarà el 
corresponent projecte d’urbanització unitari dels carrers Sant Sebastià i Borriol 
que afecta els tres polígons. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 2,44% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable necessàries per 
corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en el 
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cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar i, de 3 anys, per a la la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 179 PAU-03 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat on el POUM preveu millorar la insuficient 
urbanització del carrer de l’Arcada i del carrer Borriol, que s’haurà d’ampliar en 
algun tram. Aquest sector procedeix de part de l’anterior UA-03 de les Normes 
subsidiàries que no es va desenvolupar. 
Els promotors hauran de cedir els sòls afectats per l’ampliació dels vials i 
millorar-hi les infraestructures d’urbanització, establint la justa distribució de 
beneficis i càrregues entre els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrer de Borriol 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  497,00 m² 23,44 % 
Total 
cessions 

497,00 m² 23,44 % 

Total 
aprofitament 
privat 

1.623,00 m² 76,56 % 

Total Polígon 2.120,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona cases agrupades (clau 5b) i Zona cases aïllades (clau 
6a). 
El sostre edificable màxim del polígon és de 1.329,70 m² sostre. 
El nombre màxim total d’habitatges és de 6 habitatges, que corresponen a 2 
habitatges a la Zona de cases agrupades i 4 habitatges, a la Zona de cases 
aïllades. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a l’ampliació del sistema viari i obres de millora 
de la urbanització. 
Com que es tracta d’una actuació aïllada destinada a ampliar la vialitat existent 
i millorar les infraestructures insuficients (finalitat a què fa referència l’article 
70.2b de la LUC), en aplicació dels articles 43.1 i la Disposició Addicional 2a 
apartat 2 de la LUC, no cal fer la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament 
urbanístic del polígon; així mateix, en aplicació de l’article 57.4 de la LUC, no 
cal fer la reserva obligatòria d’habitatge de protecció pública. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
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El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del primer sexenni. 
Prèviament al desenvolupament del PAU-02, PAU-03 i PAU-04, s’aprovarà el 
corresponent projecte d’urbanització unitari dels carrers Sant Sebastià i Borriol 
que afecta els tres polígons. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 3,28% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable necessàries per 
corregir el dèficit de cabal, que suposen els nous creixements previstos i en el 
cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
 
Article 180 PAU-04 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat, on el POUM preveu una actuació de 
transformació urbanística que completa el teixit urbà amb la prolongació del 
carrer Borriol. Aquest sector procedeix de part de l’anterior UA-03 de les 
Normes subsidiàries que no es va desenvolupar. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials i espais lliures, així com 
la seva urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre 
els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrer de Sant Sebastià 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  356,00 m² 20,88 % 
Sistema 
d’espais 
lliures  

217,00 m² 12,73 % 

Total 
cessions 

573,00 m² 33,61 % 

Total 
aprofitament 
privat 

1.132,00 m² 66,39 % 

Total Polígon 1.705,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona cases agrupades (clau 5b) i Zona d’ordenació en illa 
oberta (clau 4hp). 
El sostre edificable màxim del polígon és de 898,00 m² sostre. 
El nombre màxim total d’habitatges és de 6 habitatges, dels quals un mínim de 
2 habitatges es destinaran a protecció oficial de règim general i/o especial, i un 
mínim d’1 habitatge es destinarà a habitatge de protecció oficial de preu 
concertat. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a sistema viari i espais lliures urbanitzat. 
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Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament urbanístic, lliure de 
càrregues d’urbanització. 
Reserva del 170 m² de sostre residencial de nova implantació per a habitatges 
de protecció oficial de règim general i/o especial i de 85 m² de sostre per a 
habitatges de protecció oficial de preu concertat. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del primer sexenni. 
Prèviament al desenvolupament del PAU-02, PAU-03 i PAU-04, s’aprovarà el 
corresponent projecte d’urbanització unitari dels carrers Sant Sebastià i Borriol 
que afecta els tres polígons. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 1,53% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar i, de 3 anys, per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 181 PAU-05 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat, on el POUM preveu una actuació de 
transformació urbanística que completa el teixit urbà amb la prolongació dels 
carrers d’Esponellà i de Ponent. Aquest sector procedeix de sòls classificats 
com a sòl no urbanitzable de les anteriors Normes subsidiàries. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials i espais lliures, així com 
la seva urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre 
els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrer d’Esponellà i de Ponent 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  285,00 m² 19,59 % 
Sistema 
d’espais 
lliures  

60,00 m² 4,12 % 

Total 
cessions 

345,00 m² 23,71 % 

Total 
aprofitament 
privat 

1.110,00 m² 76,29 % 

Total Polígon 1.455,00 m² 100,00 % 
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Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona eixample raval (clau 2), on se situarà el sostre 
residencial destinat a habitatge lliure del polígon i Zona eixample raval – 
habitatge protegit (clau 2hp), on se situarà el sostre residencial destinat a 
habitatges de protecció oficial del polígon. 
El sostre edificable màxim del polígon és de 1.128,00 m² sostre. 
El nombre màxim total d’habitatges és de 10 habitatges, dels quals un mínim 
de 3 habitatges es destinaran a protecció oficial de règim general i/o especial, i 
un mínim d’1 habitatge es destinarà a habitatge de protecció oficial de preu 
concertat. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a sistema viari i espais lliures urbanitzat. 
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament urbanístic, lliure de 
càrregues d’urbanització. 
Reserva del 20% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de 
protecció oficial de règim general, i/o especial i del 10% de sostre residencial 
de nova implantació per a habitatges de protecció oficial de preu concertat. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del segon sexenni. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 2,24% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar i, de 3 anys, per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 182 PAU-06  
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà on es preveu la prolongació del carrer Canigó, amb la 
finalitat de millorar l’accessibilitat dels vehicles pesats a la indústria existent. 
Els terrenys destinats a vials i espais lliures són de propietat municipal. Els 
propietaris del sector hauran d’urbanitzar la vialitat prevista, establint la justa 
distribució de càrregues entre els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrer Canigó 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  3.260,00 m² 21,99 % 
Total 
cessions 

3.260,00 m² 21,99 % 

Total 
aprofitament 

11.565,00 m² 78,01 % 
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privat 
Total Polígon 14.825,00 m² 100,00 % 
 
L’ordenació ve determinada en els plànols d’ordenació del sòl urbà del POUM. 
El sostre edificable màxim del polígon és de 9.252,00 m² sostre. 
Les condicions edificació i ús estan regulades pels paràmetres de la qualificació 
de Zona indústria (clau 7a). 
5. CESSIONS  
Cessió de les obres d’urbanització dels terrenys destinats a sistema viari i dels 
espais lliures públics. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del primer sexenni. 
No es permetran noves construccions ni ampliacions, si no es desenvolupa el 
sector. 
 
Article 183 PAU-07 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà consolidat on el POUM recull l’anterior UA-7 de les Normes 
subsidiàries on, únicament, resta finalitzar les obres d’urbanització. Actualment, 
la parcel·la d’aprofitament privat es troba edificada. 
Els promotors hauran d’urbanitzar els sòls destinats a vials, que ja han estat 
cedits, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris 
del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrers de Borriol i de Figueres 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  407,26 m² 29,97 % 
Total 
cessions 

407,26 m² 29,97 % 

Total 
aprofitament 
privat 

951,74 m² 70,03 % 

Total Polígon 1.359,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona cases aïllades (clau 6b). 
El sostre edificable màxim del polígon és de 571,04 m² sostre. 
El nombre màxim d’habitatges és de 2 habitatges. 
5. CESSIONS 
Cessió de les obres d’urbanització dels terrenys destinats a sistema viari. 
En tractar-se d’un sòl urbà consolidat on, únicament, manca executar les obres 
d’urbanització, els propietaris del polígon no estan subjectes a la cessió 
d’aprofitament urbanístic, ni a la reserva d’habitatge de protecció pública. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del primer sexenni. 
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Article 184 PAU-08 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat on el POUM preveu una actuació de 
transformació urbanística, que completa el teixit urbà amb la prolongació dels 
carrers d’Esponellà i de Ponent. Aquest sector procedeix de sòls classificats 
com a sòl no urbanitzable de les anteriors Normes subsidiàries. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials i espais lliures, així com 
la seva urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre 
els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrers d’Esponellà i de Ponent 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  230,00 m² 15,54 % 
Sistema 
d’espais 
lliures  

115,00 m² 7,77 % 

Total 
cessions 

345,00 m² 23,31 % 

Total 
aprofitament 
privat 

1.135,00 m² 76,69 % 

Total Polígon 1.480,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús, estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona eixample raval (clau 2), on se situarà el sostre 
residencial destinat a habitatge lliure del polígon i Zona eixample raval – 
habitatge protegit (clau 2hp), on se situarà el sostre residencial destinat a 
habitatges de protecció oficial del polígon. 
El sostre edificable màxim del polígon és de 775,00 m² sostre. 
El nombre màxim d’habitatges és de 7 habitatges, dels quals un mínim de 2 
habitatges es destinaran a protecció oficial de règim general i/o especial, i un 
mínim d’1 habitatge es destinarà a habitatge de protecció oficial de preu 
concertat. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a sistema viari i espais lliures urbanitzat. 
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament urbanístic, lliure de 
càrregues d’urbanització. 
Reserva del 20% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de 
protecció oficial de règim general i/o especial, i del 10% de sostre residencial 
de nova implantació per a habitatges de protecció oficial de preu concertat. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del segon sexenni. 
Els promotors hauran de connectar el nou traçat amb el camí existent. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 1,48% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
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el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar, i de 3 anys, per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 185 PAU-09 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat, on el POUM preveu una actuació de 
transformació urbanística que completa el teixit urbà amb la prolongació del 
carrer que uneix el carrer d’Esponellà i de Figueres. Aquest sector procedeix de 
sòls classificats com a sòl no urbanitzable de les anteriors Normes subsidiàries. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials i espais lliures, així com 
la seva urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre 
els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: entre els carrers d’Esponellà i de Figueres 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  340,00 m² 16,90 % 
Sistema 
d’espais 
lliures  

282,00 m² 14,02 % 

Total 
cessions 

622,00 m² 30,91 % 

Total 
aprofitament 
privat 

1.390,00 m² 69,09 % 

Total Polígon 2.012,00 m² 100,00 % 
 
Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels paràmetres de 
la qualificació de Zona eixample raval (clau 2), on se situarà el sostre 
residencial destinat a habitatge lliure del polígon i Zona eixample raval – 
habitatge protegit (clau 2hp), on se situarà el sostre residencial destinat a 
habitatges de protecció oficial del polígon. 
El sostre edificable màxim del polígon és de 1.008,00 m² sostre. 
El nombre màxim d’habitatges és de 9 habitatges, dels quals un mínim de 2 
habitatges es destinaran a protecció oficial de règim general i/o especial, i un 
mínim d’1 habitatge es destinarà a habitatge de protecció oficial de preu 
concertat. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a sistema viari i espais lliures urbanitzat. 
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament urbanístic, lliure de 
càrregues d’urbanització. 
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Reserva del 20% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de 
protecció oficial de règim general i/o especial i, del 10% de sostre residencial 
de nova implantació, per a habitatges de protecció oficial de preu concertat. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del segon sexenni. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 1,83% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar i, de 3 anys, per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 186 PAU-10 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà consolidat, procedent de terrenys classificats com a sòl no 
urbanitzable de les anteriors Normes subsidiàries, sobre el qual s’han 
consolidat usos no residencials i edificacions vinculades a aquests, on el 
POUM ordena, de nou, determinant la qualificació del sòl i les condicions 
d’edificació i ús. 
Sector on els propietaris han cedit els sòls de cessió obligatòria i gratuïta 
mitjançant un conveni urbanístic, i falta millorar les obres d’urbanització. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: carretera C-150 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
 
Sistema viari  1.357,95 m² 12,27 % 
Sistema 
d’espais 
lliures  

4.037,70 m² 36,47 % 

Total 
cessions 

5.395,65 m² 48,74 % 

Total 
aprofitament 
privat 

5.674,35 m² 51.26 % 

Total Polígon 11.070,00 m² 100,00 % 
 
L’ordenació ve determinada en els plànols d’ordenació del sòl urbà del POUM. 
Les condicions edificació i ús estan regulades pels paràmetres de la qualificació 
de Zona serveis. Terciari / comercial (clau 8b). 
El sostre edificable màxim del polígon és de 2.888,20 m² sostre. 
No s’admet l’ús d’habitatges, excepte d’un habitatge per a guarda i 
manteniment. 
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5. CESSIONS 
Ja s’han cedit els terrenys destinats a sistema viari i dels espais lliures públic 
mitjançant un conveni urbanístic, així com el 10% d’aprofitament urbanístic 
lliure de càrregues d’urbanització. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dintre del primer sexenni. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 6,44% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
 
SECCIÓ 2 SECTORS OBJECTE D’UN PLA DE MILLORA URBANA 
 
Article.187 Sectors objecte d’un pla de millora urbana PMU 
1. Els plans de millora urbana tenen un doble objecte: 
- En sòl urbà no consolidat, completar el teixit urbà o bé acomplir operacions de 
rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformacions 
d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl, o de sanejament de 
poblacions i altres similars. 
- En sòl urbà consolidat, de completar i acabar la urbanització d’aquells 
terrenys que els manca algun servei per tenir la consideració de solar 
edificable, i regular la composició volumètrica i de façanes. 
2. En els àmbits de sòl urbà no consolidat, per als quals aquest Pla delimita 
sectors subjectes a un pla de millora urbana, el POUM fixa els índex 
d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i compatibles i els 
estàndards per a determinar les reserves mínimes per al sistema local d’espais 
lliures i equipaments. Aquests sectors poden ser físicament discontinus. 
3. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir, gratuïtament, el sòl 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, quan tinguin per 
objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2a de la LUC, és a 
dir, operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 
urbanístic de l’àmbit o bé la seva reconversió quant a l’estructura fonamental, 
l’edificació existent o els usos principals. 
4. Aquest Pla assenyala, si és el cas, la reserva de sistemes generals que 
formen part de l’estructura general i orgànica del territori inclosos dins dels 
sectors subjectes a un pla de millora urbana. La superfície d’aquests terrenys 
és computable als efectes de determinar els sistemes urbanístics locals al 
servei de l’àmbit d’actuació corresponents. 
5. Els esquemes d’ordenació dels plànols d’ordenació i de les fitxes que 
s’adjunten a l’annex II d’aquesta normativa urbanística són indicatius, llevat que 
tinguin per objecte l’establiment de criteris sobre la connexió amb la xarxa viària 
o l’emplaçament dels sistemes urbanístics públics, i s’indiqui, de forma 
expressa, en la normativa, el caràcter vinculant. La qualificació assenyalada en 
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els plànols per a les zones d’aprofitament privat es grafia, únicament, a efectes 
de tipologia edificatòria, i no és vinculant. 
 
Article 188 PMU-01 
1. OBJECTIUS: 
Sector de sòl urbà no consolidat on el POUM preveu una actuació de 
transformació urbanística que completa el teixit urbà de Serinyà. Aquest 
polígon prové, majoritàriament, de la UA-5 el Raval delimitat per les Normes 
subsidiàries que no es va desenvolupar. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials, equipaments i espais 
lliures, així com la seva urbanització, i establir la justa distribució de beneficis i 
càrregues entre els propietaris del polígon. 
2. ÀMBIT: el definit en els plànols d’ordenació. 
Localització: a l’est del carrer de Torrent 
3. RÈGIM DE SÒL: urbà no consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 24.915 m² 
SÒL PÚBLIC : 45% del sòl 
Espais lliures: 15% 
Equipaments: 5% 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT: 55% del sòl 
El coeficient d’edificabilitat bruta de 0,47 m²/m² 
La densitat bruta d’habitatges és de 37 habitatges/ha, amb un nombre màxim 
d’habitatges de 92 habitatges, dels quals un mínim de 27 habitatges es 
destinaran a habitatge de protecció oficial de règim general i/o especial, i un 
mínim de 14 habitatges es destinaran a habitatge de protecció oficial de preu 
concertat. 
La xarxa viària, a més de donar continuïtat a l’existent i accés a les noves 
parcel·les d’aprofitament privat, definirà un vial en sentit nord-sud, paral·lel al 
carrer Torrent, que estructurarà aquest sector, i que el sector urbanitzable PPU-
01 prolongarà fins al Pla de Serinyà. 
Els espais lliures se situaran a l’est del carrer del Torrent i a l’oest del nou eix 
viari estructurador, formant un parc lineal. 
L’ús dominant serà residencial. Les edificacions seguiran, majoritàriament, 
tipologies d’habitatges unifamiliars aïllats i/o en filera. 
5. CESSIONS I RESERVA HPO 
Cessió dels terrenys destinats a sistema d’equipaments, viari i espais lliures 
urbanitzats. 
Reserva del 20% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de 
protecció oficial de règim general i/o especial, i del 10% de sostre residencial 
de nova implantació per a habitatges de  protecció oficial de preu concertat. 
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d’aprofitament urbanístic, lliure de 
càrregues d’urbanització. 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica 
dins del primer sexenni. 
Els promotors del polígon hauran de contribuir en un 21,53% del cost total de 
les actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
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el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA. 
Els propietaris del sector assumiran part del cost de construcció del nou pont 
que dóna accés al sector. Aquesta càrrega es distribueix: 25% PMU-01, 25% 
PPU-01 i 50% Ajuntament de Serinyà. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar, i de 3 anys per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
SECCIÓ 3 PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS 
 
Article 189 Plans especials urbanístics PEU 
Els plans especials urbanístics tenen com a objecte en sòl urbà: 
- Desenvolupar les determinacions contingudes en els plans territorials i 
sectorials i en el planejament general. 
- L’ordenació de recintes i conjunts artístics 
- La recuperació i la millora del paisatge urbà. 
- La protecció addicional de les vies de comunicació. 
- L’ordenació del subsòl, si no hi ha prevista una altra figura de planejament. 
- Per a concretar la titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris, si no ho fa el 
planejament general. 
- Per a l’execució directa d’obres de la infraestructura del territori o dels 
elements determinants del desenvolupament urbà. 
 
Article.190 PEU 02 Nucli Antic de Serinyà 
1. OBJECTIUS:  
El desenvolupament del POUM, en aquest sector de sòl urbà consolidat, té 
com a objectiu essencial la protecció i rehabilitació del Nucli antic de Serinyà, 
als efectes de conservar la seva estructura urbana i edificatòria. Aquest objectiu 
genèric es concretarà mitjançant la redacció d’un pla especial urbanístic, per tal 
de recuperar i millorar aquest teixit urbà. Mentre que no es redacti aquest PEU 
del Nucli antic, s’aplicaran els paràmetres edificatoris i usos previstos a la 
normativa de la qualificació Zona de nucli antic (clau 1) 
2. ÀMBIT: 
Correspon als límits assenyalats en els plànols. 
La superfície aproximada de l’àmbit és de 16.165 m² 
3. RÈGIM DEL SÒL: sector de sòl urbà consolidat 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
El Pla especial urbanístic regularà: 
- Les condicions necessàries per poder mantenir l’estructura urbana, tant dels 
espais lliures com dels edificis. Si es considera convenient, es podran modificar 
alineacions i rasants fixades pel planejament general. 
- Les condicions per preservar la imatge de la zona, mantenint, amb les 
actualitzacions necessàries, les solucions arquitectòniques i constructives 
tradicionals (materials, acabats, obertures, cobertes, ràfecs, cossos volats...). 
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- Mantenir i potenciar els usos compatibles amb el caràcter del Nucli antic, i 
preveure el desplaçament d’aquells usos problemàtics. 
- Establirà una normativa detallada de condicions d’edificació i ús. 
- Si es considera oportú, podrà actuar sobre l’espai públic, amb la finalitat de 
donar-li un tractament adient al caràcter del Nucli antic. 
L’edificabilitat està fixada per la Zona nucli Antic (clau 1). 
No es preveu la cessió gratuïta i obligatòria de terrenys, la cessió 
d’aprofitament urbanístic, ni la reserva d’habitatges de protecció pública, atès 
que es tracta d’un sòl urbà consolidat, on el PEU no preveu ni el 
desenvolupament d’un nou model ni la transformació de l’existent. 
 
Article 191 PEU 03 Can Mollet 
1. OBJECTIUS: 
El desenvolupament del POUM, en aquest sector de sòl urbà consolidat, té 
com a objectiu l’ordenació de les edificacions existents i les possibles 
ampliacions, amb la finalitat de poder instal·lar un establiment hoteler. 
Compatibilitzar els usos privats permesos amb la protecció de l’espai 
d’influència del Serinyadell. 
Delimitar una via verda, d’ús i domini públic, que relligui els àmbits del PEU-1d 
delimitats a l’est del Serinyadell. 
2. ÀMBIT: 
Correspon als límits assenyalats en els plànols. 
La superfície aproximada de l’àmbit és de 1.787 m². 
3. RÈGIM DEL SÒL: sector de sòl urbà consolidat. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
- Ús general: residencial 
- Usos específics: residència (dominant), un habitatge i restauració. 
- Índex d’edificabilitat neta: 0,60 m² sostre/m² sòl 
- Ocupació màxima: 45% 
- Nombre màxim de plantes: planta baixa i dues plantes pis 
- Nombre màxim de places hoteleres: 1 plaça cada 40 m² de sostre hoteler 
- Nombre màxim d’habitatges: 1 habitatge (existent) 
- Separacions a límit de parcel·la: 3 metres 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari (via verda). 
- Preservar i conservar l’edificació catalogada de l’Ariet de Mollet (E-16) 
- El Pla especial urbanístic concretarà la resta de paràmetres i usos de la 
qualificació Zona Serveis. Residencial temporal clau 8a. 
 
TÍTOL VI REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 
 
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 192 Definició i tipus 
1. Els sòls urbanitzables són els que el POUM considera necessaris i adequats 
per a garantir el creixement de la població i l'activitat econòmica. La 
determinació d'aquests sòls es fa en els plànols d'ordenació mitjançant la 
delimitació de sectors. 
2. Dintre del sòl urbanitzable, la legislació urbanística estableix dues categories: 
sòl urbanitzable delimitat (SUD) i sòl urbanitzable no delimitat (SUND). 
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3. El sòl urbanitzable delimitat és aquell per a la transformació urbanística del 
qual, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial 
urbanístic. Comprèn, també, aquells terrenys classificats com a sòl urbanitzable 
per l’anterior planejament, que encara no han assolit la condició de sòl urbà, a 
més dels de nova classificació. 
4. El sòl urbanitzable no delimitat és aquell per a la transformació urbanística 
del qual, cal al formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva prèviament d’un 
Pla parcial urbanístic de delimitació (PPD). 
 
Article 193 Sistemes generals i locals en sòl urbanitzable 
Aquest Pla assenyala, si és el cas, la reserva de sistemes generals formant 
part de l’estructura general i orgànica del territori, inclosos dins dels sectors de 
planejament derivat. La superfície d’aquests terrenys és computable als efectes 
de determinar els sistemes urbanístics locals al servei de l'àmbit d’actuació 
corresponent. 
 
Article 194 Determinacions del sòl urbanitzable 
1. El sòl urbanitzable delimitat per aquest POUM conté les determinacions 
següents: 
a) Delimitació de l’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant un pla 
parcial urbanístic. 
b) Els objectius que caracteritzen cada sector. 
c) Definició dels elements de l’estructura general que cal que siguin respectats 
pels plans parcials. 
d) Els percentatges mínims de cessió de sòl destinats a sòl públic (sistemes). 
e) L’índex d’edificabilitat bruta, densitats o intensitats màximes dels usos, i l’ús 
principal i compatibles del sector. 
f) La declaració, en el seu cas, de sector d’urbanització prioritària. 
2. El sòl urbanitzable no delimitat per aquest POUM conté les determinacions 
següents: 
a) Delimitació de l’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant un pla 
parcial de delimitació. 
b) Els objectius que caracteritzen cada sector. 
c) Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi 
són permeses, en funció dels diferents usos. 
d) Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
e) Les connexions amb les infraestructures exteriors. 
f) Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 
3. Els esquemes d’ordenació dels plànols d’ordenació i de les fitxes que 
s’adjunten a l’annex II d’aquesta normativa urbanística són indicatius, llevat que 
tinguin per objecte l’establiment de criteris sobre la connexió amb la xarxa viària 
o l’emplaçament dels sistemes urbanístics públics, i s’indiqui, de forma 
expressa, el caràcter vinculant a la normativa. 
 
Article 195 Deures dels propietaris del sòl urbanitzable 
Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 
a) Repartir, equitativament, els beneficis i les càrregues derivats del 
planejament urbanístic. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.2014104/162 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084006-2014



 98 

b) Cedir a l'Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals al servei de l'àmbit de 
desenvolupament en què siguin compresos els terrenys. 
c) Cedir a l'Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic 
inclogui dins l'àmbit d’actuació en què siguin compresos els terrenys. 
d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sense perjudici del dret a 
rescabalar-se de les despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament 
d’aigua, de subministrament d’energia elèctrica, de distribució de gas, si escau, 
i de la infraestructura de connexió de les xarxes de telecomunicacions, a càrrec 
de les empreses subministradores en la part que, segons la reglamentació 
específica d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris. 
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
f) Executar, en els terminis establerts pel planejament urbanístic, la construcció 
de l’habitatge protegit que eventualment els correspongui. 
g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de 
conservació, en el cas que s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o 
bé ho imposi justificadament el POUM o el PAUM. 
h) Cedir a l'administració actuant, gratuïtament, dins del sector urbanitzable en 
què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre 
corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 
i) Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els 
sistemes urbanístics generals exteriors a l'actuació urbanística, i també les 
obres per a l'ampliació o el reforçament d'aquests sistemes que siguin 
necessàries, com a conseqüència de la magnitud de l’actuació esmentada. 
 
Article 196 Gestió del sòl urbanitzable 
1. És obligatòria la prèvia aprovació del corresponent Pla parcial urbanístic del 
sector que inclourà, en un annex, la justificació que s’incorporen les mesures 
preventives, correctores o compensatòries determinades a l’informe ambiental 
del planejament general i derivat. 
2. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat es desenvoluparan mitjançant la 
gestió de cada un dels polígons en què s’hagi dividit el sector, i aplicar, en cada 
un d’ells, el sistema d’actuació o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació 
més idoni. 
3. Els polígons d’actuació urbanística d'iniciativa particular han de determinar el 
sistema de reparcel·lació, en les modalitats de compensació bàsica o de 
compensació per concertació. 
4. Els sectors objecte de planejament parcial poden desenvolupar-se per 
subsectors, amb les condicions previstes en l’art. 93 de la LUC. 
5. Els plans parcials urbanístics que desenvolupin els sectors urbanitzables 
hauran de dimensionar els carrers, tenint en compte els paràmetres d’amplada 
de vials i carrers que estableix l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de 
desembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
6. En el sòl urbanitzable delimitat, no podran realitzar-se obres aïllades 
d’urbanització, llevat que es tracti d’executar els sistemes generals o algun dels 
seus elements. Per a la urbanització d’aquest sòl, és indispensable el Pla 
parcial urbanístic i, en el seu cas, el projecte complementari d’urbanització. 
7. Els projectes d’obres d’urbanització s’ajustaran a allò que disposa la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, d’acord 
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amb les zones de sensibilitat acústica definides en el mapa de capacitat 
acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions en zones 
de soroll. 
8. Els projectes d’obres d’urbanització s’ajustaran a allò que disposa la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn, i el Reglament que la desenvolupa (Decret 82/2005, de 3 de 
maig), d’acord amb les propostes de zonificació dels mapes de protecció 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya elaborats pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
9. No es procedirà a l’aprovació definitiva dels projectes d’obres d’urbanització 
fins a la formalització del conveni de col·laboració amb l’ACA, relatiu a la 
connexió de la xarxa de clavegueram del sector al sistema general de 
clavegueram segons les determinacions tècniques i financeres del PSARU 
2005 o document que el substitueixi. 
10. Els terrenys de pendent superior al 20%, d’acord amb les bases 
cartogràfiques “Mapa de sòls de pendent superior al 20% de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya” quedaran exclosos de l’edificació tal com estableix 
l’article 7.1b) del RLU. 
 
Article 197 Condicions per al desenvolupament del sòl urbanitzable no delimitat 
Les àrees fixades en aquest POUM, com a sòl urbanitzable no delimitat, 
quedaran en reserva fins que es determini l’oportunitat i la conveniència de la 
seva incorporació al desenvolupament urbà, en funció de la necessitat de 
disposar de nous sòls per als usos previstos. 
Els sectors hauran de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i energètics 
suficients, així com la seva connexió amb les infraestructures existents. 
 
CAPÍTOL II SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT I NO 
DELIMITAT 
 
Article 198 Sectors en què es divideix el sòl urbanitzable 
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat que estableix aquest POUM són: 
- Sector PPU-01: SUD pendent de desenvolupar 
- Sector PPU-02: SUD pendent de desenvolupar 
- Sector PPU-03: SUD pendent de desenvolupar 
- Sector PPU-04: SUD amb pla parcial aprovat definitivament 
- Sector PPU-05: SUD pendent de desenvolupar 
 
Article 199 Definició dels sectors 
Per als sectors de sòl urbanitzable delimitat, aquest POUM estableix les zones 
següents: 
1. Zona desenvolupament residencial de densitat baixa o molt baixa (clau 32). 
Aquesta zona ordena l’edificació que es troba inclosa en sòls urbanitzables 
delimitats residencials, que han de ser ordenats per un pla parcial urbanístic de 
densitat baixa o molt baixa (inferior a 39 habitatges/ha) pendent d’aprovar. 
2. Zona desenvolupament industrial amb PPU aprovat (clau 33). 
Aquesta zona ordena l’edificació que es troba inclosa en sòls urbanitzables 
delimitats d’activitats econòmiques, majoritàriament industrials, que estan 
ordenats per un pla parcial urbanístic aprovat i que s’estan desenvolupant. 
3. Zona desenvolupament industrial sense PPU aprovat (clau 34). 
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Aquesta zona ordena l’edificació que es troba inclosa en sòls urbanitzables 
delimitats d’activitats econòmiques, majoritàriament industrials, que han de ser 
ordenats per un pla parcial urbanístic pendents d’aprovar. 
Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable no delimitat, aquest POUM els 
assenyala amb la clau 39. 
 
Article 200 Sector PPU-01  
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat, destinat a usos residencials de baixa 
densitat, que permet un nou creixement del nucli de Serinyà. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació. 
Localització: carrer de les Alzines i del Pla de Serinyà 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 47.675 m² 
SÒL PÚBLIC : 55% del sòl delimitat 
Espais lliures: 10% 
Equipaments: 25% 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT : 45% del sòl delimitat 
- Ús general: residencial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,20 m² sostre/m² sòl 
- Densitat bruta d’habitatges: 15 habitatges/ha 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments. 
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% aprofitament urbanístic lliure de 
càrregues d’urbanització. 
- Reserva de sòl per a habitatge protegit: 20% de sostre residencial de nova 
implantació per a habitatges de protecció oficial de règim general i/o especial i, 
del 10% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de protecció 
oficial de preu concertat. 
La xarxa viària, a més de continuar l’existent i donar accés a les noves 
parcel·les d’aprofitament privat, permetrà la continuïtat del camí del Pla de 
Serinyà en el sòl no urbanitzable. 
Els espais lliures se situaran a continuació dels situats a l’est del carrer del 
Torrent, formant un parc lineal. 
Part de terrenys destinats a equipaments es destinaran a la ubicació d’una 
instal·lació esportiva de camp de futbol. Amb la finalitat de possibilitar la 
continuïtat de la pràctica esportiva, si s’enderroca el camp de futbol existent, la 
ubicació dels equipaments esportius en els plànols d’ordenació es considera 
vinculant, a efectes de l’ocupació directa d’aquests terrenys, si fos necessària, 
així com l’ampliació de l’actual camí Pla de Serinyà previst en els plànols, que 
garantiria l’accés al nou equipament esportiu. 
Les edificacions seguiran, majoritàriament, tipologies d’habitatges unifamiliars 
aïllats i/o en filera. 
El projecte d’urbanització i la normativa del planejament derivat, que 
desenvolupin aquest sector, han de preveure que els usos residencials i 
esportius no generin intrusió ni llindars d’immissió lumínica –en els terrenys de 
l’espai natural protegit del riu Ser- superiors als fixats per a les zones E3, 
d’acord amb el Decret 82/2005. 
4. GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica. 
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Es programa desenvolupar el sector en el segon sexenni, condicionat a al fet 
que s’hagi desenvolupat i executat la meitat del creixement previst en sectors 
de sòl urbanitzable d’ús residencial i el PMU-01. 
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en polígons. 
Els promotors del sector hauran de contribuir en un 32,70% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per a corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos, i 
en el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA 
L’entrada en servei del sector estarà condicionada a la construcció i posada en 
servei de la nova EDAR que garanteixi, de forma efectiva, la capacitat per al 
tractament de les aigües residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en 
les condicions que fixa la normativa sectorial vigent. 
El sector assumirà part del cost de construcció del nou pont que dóna accés a 
través del PAU-06. Aquesta càrrega es distribueix: 25% PMU-01, 25% PPU-01 
i 50% Ajuntament de Serinyà. 
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa 
contractual i urbanística vigents. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar, i de 3 anys per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 201 Sector PPU-02  
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat, destinat a usos residencials de baixa 
densitat, que permet un nou creixement del nucli de Serinyà. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació 
Localització: avinguda del Reverend Tussell i carrer de Sant Antoni 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 14.745 m² 
SÒL PÚBLIC : 55% del sòl delimitat 
Espais lliures: 15% mínim 
Equipaments: 15% mínim 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT: 45% del sòl delimitat 
- Ús general: residencial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,20 m² sostre /m² sòl 
- Densitat bruta d’habitatges: 15 habitatges/ha 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments. 
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% aprofitament urbanístic lliure de 
càrregues d’urbanització. 
- Reserva de sòl per a habitatge protegit: 20% de sostre residencial de nova 
implantació per a habitatges de protecció oficial de règim general i/o especial, i 
del 10% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de protecció 
oficial de preu concertat. 
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La xarxa viària, a més de continuar l’existent (carrer Canigó i carrer Ramon 
Genover) i donar accés a les noves parcel·les d’aprofitament privat, permetrà 
l’enllaç amb la C-150. 
Els espais lliures se situaran parcialment en el límit amb la C-150. 
Les edificacions seguiran tipologies d’habitatges plurifamiliars aïllats i 
habitatges unifamiliars en filera i/o aïllats. 
Els terrenys destinats a equipaments i espais lliures situats entre els carrers 
Reverendo Dr. Tussell i la prolongació del carrer Ramon Genover, per la seva 
proximitat al centre urbà, la seva ubicació en els plànols d’ordenació d’aquest 
pla es considera vinculant a efectes de l’ocupació directa d’aquests terrenys, si 
fos necessària, així com l’ampliació dels vials que la delimiten per garantir 
l’accés als dos sistemes públics. 
Atesa la proximitat de la carretera C-66 al sector PPU-03 i la inclusió de part del 
sector dins la seva zona de soroll, en el moment que es desenvolupi formular 
un estudi acústic de detall que garanteixi l’assoliment dels llindars acústics 
previstos a les zones de sensibilitat alta d’ús predominant residencial. Aquest 
estudi haurà de ser informat per l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació 
Acústica. 
4. GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica. 
Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni. 
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en polígons. 
Els promotors del sector hauran de contribuir en un 9,40% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable necessàries per 
corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en el 
cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA 
L’entrada en servei del sector estarà condicionada a la construcció i posada en 
servei de la nova EDAR que garanteixi, de forma efectiva, la capacitat per al 
tractament de les aigües residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en 
les condicions que fixa la normativa sectorial vigent. 
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa 
contractual i urbanística vigents. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar, i de 3 anys per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 202 Sector PPU-03  
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat, destinat a usos residencials de baixa 
densitat, que permet un nou creixement del nucli de Serinyà. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació 
Localització: camí del Ferrer de les Torres 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 15.910 m² 
SÒL PÚBLIC : 55% del sòl delimitat 
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Espais lliures: 25% mínim 
Equipaments: 5% mínim 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT : 45% del sòl delimitat 
- Ús general: residencial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,20 m² sostre /m² sòl 
- Densitat bruta d’habitatges: 12 habitatges/ha 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments. 
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% aprofitament urbanístic lliure de 
càrregues d’urbanització. 
- Reserva de sòl per a habitatge protegit: 20% de sostre residencial de nova 
implantació per a habitatges de protecció oficial de règim general i/o especial, i 
del 10% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de protecció 
oficial de preu concertat.  
La xarxa viària, a més de donar accés a les noves parcel·les d’aprofitament 
privat, mantindrà el camí del Ferrer de les Torres. 
Atesa la proximitat de les edificacions de Cal Ferrer de les Torres, declarades 
com a BCIN, l’ordenació establerta pel planejament derivat tindrà en compte 
aquesta situació procurant no afectar l’entorn immediat de les edificacions. 
Les edificacions seguiran, majoritàriament, tipologies d’habitatges unifamiliars 
aïllats. 
4. GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica. 
Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni. 
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en polígons. 
Els promotors del sector hauran de contribuir en un 9,68% del cost total de les 
actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, necessàries 
per corregir el dèficit de cabal que suposen els nous creixements previstos i en 
el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal de 
sanejament necessària per a la consolidació del creixement previst. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA 
L’entrada en servei del sector estarà condicionada a la construcció i posada en 
servei de la nova EDAR, que garanteixi de forma efectiva la capacitat per al 
tractament de les aigües residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en 
les condicions que fixa la normativa sectorial vigent. 
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa 
contractual i urbanística vigents. 
El termini d’inici dels habitatges d’HPO serà, com a màxim, de 2 anys des que 
la parcel·la tingui la consideració de solar, i de 3 anys per a la finalització, a 
comptar des de la data d’atorgament de llicència d’obres. 
 
Article 203 Sector PPU-04 
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat, destinat a usos industrials que prové de 
l’anterior SAU-I Subsector I Barlo de les Normes subsidiàries. El sector disposa 
de pla parcial aprovat definitivament per la Comissió Territorial d‘Urbanisme de 
Girona el 18.12.1997 (DOGC del 02.07.1998) i el promotor va cedir els terrenys 
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corresponent al 10% d’aprofitament urbanístic i els sòls destinats a espais 
lliures i equipaments; no s’han executat les obres d’urbanització. 
Aquest Pla parcial s’haurà de modificar per redefinir el sistema viari, atesa 
l’afectació de la futura variant de la C-150. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació 
Localització: C-150 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
La superfície del sector és de 30.134 m² segons el pla parcial aprovat. Les 
possibles modificacions del Pla parcial vigent hauran de mantenir els 
paràmetres bàsics següents: 
- Sòl públic: mínim 40% del sòl delimitat 
- Sòl privat: màxim 60% del sòl delimitat 
- Ús preferent: industrial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,60 m² sostre/m² sòl 
- Les edificacions seguiran tipologies d’indústries aïllades. 
Respecte a la xarxa viària, el POUM preveu l’obertura d’un nou carrer que doni 
accés a les industries i parcel·les existents motivat per la futura variant C-150. 
El Pla parcial urbanístic vigent haurà d’adaptar l’ordenació a la nova variant 
prevista, i incorporar el nou carrer d’accés a les parcel·les d’aprofitament privat. 
4. GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica. 
Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni. 
El sector no es podrà subdividir el sector en polígons o subsectors. 
El projecte d’urbanització del sector definirà les obres necessàries per 
connectar-se a la xarxa municipal de sanejament o mitjançant sistemes 
independents de sanejament, sempre garantint tant el bon funcionament de 
l’evacuació de les activitats del sector com el funcionament de la xarxa existent, 
en el cas que es connecti. 
Els promotors del sector hauran de contribuir en un 31,19% del cost total de les 
actuacions de connexió amb la xarxa d’abastament d’aigua potable de Serinyà i 
Banyoles, necessàries per garantir el cabal necessari de subministrament a les 
activitats previstes i en el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la 
xarxa municipal de sanejament necessària per a la consolidació del creixement 
previst o, si escau, el sistema de sanejament independent. 
Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA 
Si no s’utilitza un sistema independent, l’entrada en servei del sector estarà 
condicionada a la construcció i posada en servei de la nova EDAR, que 
garanteixi, de forma efectiva, la capacitat per al tractament de les aigües 
residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en les condicions que fixa la 
normativa sectorial vigent. 
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa 
contractual i urbanística vigents. 
5. OBSERVACIONS 
El sector disposa de pla parcial i projecte d’urbanització aprovats 
definitivament, i els promotors han efectuat les cessions obligatòries i gratuïtes 
de vials, espais lliures i aprofitament urbanístic. 
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El Pla parcial urbanístic i el projecte d’urbanització vigents hauran d’adaptar 
l’ordenació a la nova variant prevista, incorporant el nou carrer d’accés a les 
parcel·les d’aprofitament privat. 
Els promotors hauran de realitzar les cessions gratuïtes del nou carrer d’accés, 
així com la urbanització de la totalitat del sector. 
 
Article 204 Sector PPU-05 
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat, destinat a usos industrials; prové 
parcialment de l’anterior SAU-I Subsector II UABSA, que no es va 
desenvolupar. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació 
Localització: al sud-oest del SUD-04 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 61.295 m² 
SÒL PÚBLIC : 45% del sòl delimitat 
Espais lliures: 25% 
Equipaments: 5% 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT : 55% del sòl delimitat 
- Ús preferent: industrial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,60 m² sostre/m² sòl 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments. 
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% aprofitament urbanístic lliure de 
càrregues d’urbanització. 
Els espais lliures se situaran al voltant del rec existent, entre aquest i les 
construccions, i en tots els límits amb el sòl no urbanitzable situats al sud, est i 
oest; aquest sòl d’espais lliures no quedarà fragmentat, ni perifèric i garantirà 
un elevat grau de connectivitat. 
Respecte al sistema viari l’accés i sortida de vehicles, es farà per la rotonda 
prevista al nord del sector i mai per camins rurals. 
Les edificacions seguiran tipologies d’indústries aïllades; es prohibeixen, 
expressament, les industries entre mitgeres. 
El planejament derivat haurà de determinar, específicament, el tipus 
d’indústries que es podran instal·lar d’acord amb els requeriments ambientals 
del territori; en aquest sentit, es tindrà especialment en compte l’elecció 
d’indústries de baix consum de recursos hídrics i de baixa generació de 
residus. 
4. GESTIÓ 
El projecte d’urbanització del sector definirà les obres necessàries per 
connectar-se a la xarxa municipal de sanejament o mitjançant sistemes 
independents de sanejament, sempre garantint tant el bon funcionament de 
l’evacuació de les activitats del sector com el funcionament de la xarxa existent 
en el cas que es connecti. 
Els promotors del sector hauran de contribuir en un 68,81% del cost total de les 
actuacions de connexió amb la xarxa d’abastament d’aigua potable de Serinyà i 
Banyoles, necessàries per garantir el cabal necessari de subministrament a les 
activitats previstes i en el cost de les obres d’ampliació, millora i adaptació de la 
xarxa municipal de sanejament necessària per a la consolidació del creixement 
previst o, si escau, el sistema de sanejament independent. 
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Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’aplicarà el que estableixin les 
determinacions del PSARU-2005 i les clàusules dels convenis que es puguin 
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat actuant responsable de la 
gestió del sistema de sanejament i l’ACA 
Si no s’utilitza un sistema independent, l’entrada en servei del sector estarà 
condicionada a la construcció i posada en servei de la nova EDAR que 
garanteixi, de forma efectiva, la capacitat per al tractament de les aigües 
residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en les condicions que fixa la 
normativa sectorial vigent. 
El sector desenvoluparà, preferentment, les activitats de tipus industrial i 
magatzem. No s’hi podran instal·lar, cimenteres, industries químiques i altres 
nocives o perjudicials. 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació modalitat compensació bàsica. 
Es programa desenvolupar el sector en el primer sexenni condicionat al fet que 
s’hagi desenvolupat i executat el sector de sòl urbanitzable d’ús industrial PPU-
04. 
Es sector, si s’ajusta a les determinacions de la legislació urbanística, es podrà 
subdividir en subsectors. 
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa 
contractual i urbanística vigents. 
 
Article 205 Sector PPD-01 
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable no delimitat, destinat a reserva residencial de baixa 
densitat fins que es determini la oportunitat i la conveniència de la seva 
incorporació al desenvolupament urbà, en funció de la necessitat de disposar 
de nou sòl per a usos residencials. Aquest sector prové de part de l’anterior 
SAU-R el Reclau que no es va desenvolupar. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació 
Localització: a l’est del camí de Teià 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 42.000 m² 
SÒL PÚBLIC : 50% del sòl delimitat 
Espais lliures: 30% 
Equipaments: 5% 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT : 50% del sòl delimitat 
- Ús general: residencial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,15 m² sostre/m² sòl 
- Densitat bruta d’habitatges: 8 habitatges/ha 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments. 
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% aprofitament urbanístic lliure de 
càrregues d’urbanització. 
- Reserva de sòl per a habitatge protegit: 20% de sostre residencial de nova 
implantació per a habitatges de protecció oficial de règim general i/o especial, i 
del 10% de sostre residencial de nova implantació per a habitatges de protecció 
oficial de preu concertat. 
La xarxa viària, a més de donar accés a les noves parcel·les d’aprofitament 
privat, mantindrà el camí de Teià. 
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Els espais lliures, a banda de preveure una superfície que garanteixi la 
funcionalitat que determina l’article 9 de la LUC, se situaran al sud del sector i 
s’enjardinaran amb arbrat de la zona, donant continuïtat a l’alzinar existent. Es 
preservaran els roures i les aulines monumentals existents en el sector, que 
s’ubicaran en sòls qualificats com a espais lliures de titularitat pública o privada. 
4. GESTIÓ 
La seva delimitació haurà de justificar-se en raó del desenvolupament 
d’edificació, almenys, del 50% del sòl residencial disposat dins els sectors 
urbanitzables delimitats per aquest POUM. 
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i 
energètics suficients, així com la seva connexió amb les infraestructures 
existents, i hauran de contribuir en les actuacions de millora de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable necessàries per corregir el dèficit de cabal que 
suposen els nous creixements previstos i en el cost de les obres d’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal de sanejament necessària per a la 
consolidació del creixement previst. 
L’entrada en servei del sector estarà condicionada a la construcció i posada en 
servei de la nova EDAR, que garanteixi, de forma efectiva, la capacitat per al 
tractament de les aigües residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en 
les condicions que fixa la normativa sectorial vigent. 
Les edificacions i instal·lacions existents compatibles amb el planejament 
derivat es regularan pel que determinen els articles 133 i 134 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme (RLU) 
 
Article 206 Sector PPD-02 
1. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable no delimitat, destinat a reserva d’usos industrials fins 
que es determini la oportunitat i la conveniència de la seva incorporació al 
desenvolupament urbà, en funció de la necessitat de disposar de nou sòl per a 
usos industrials. Sector que prové parcialment de l’anterior SAU-I Subsector II 
UABSA, que no es va desenvolupar. 
2. ÀMBIT: el delimitat en els plànols d’ordenació 
Localització: al sud-oest del SUD-05 
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
SUPERFÍCIE SECTOR: 67.510 m² 
SÒL PÚBLIC : 45% del sòl delimitat 
Espais lliures: 25% 
Equipaments: 5% 
Vials i aparcaments: - 
SÒL PRIVAT : 55% del sòl delimitat 
- Ús preferent: industrial 
- Índex d’edificabilitat brut: 0,60 m² sostre/m² sòl 
- Cessió dels terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments. 
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10% aprofitament urbanístic lliure de 
càrregues d’urbanització. 
Els espais lliures se situaran al voltant del rec existent, entre aquest i les 
construccions i, en tots els límits amb el sòl no urbanitzable situats al sud, est i 
oest, aquest sòl d’espais lliures no quedarà fragmentat, ni perifèric i garantirà 
un elevat grau de connectivitat. 
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El sistema viari del sector no podrà afectar els camins rurals de Sant Miquel de 
Sesvinyes i d’en Puig i sempre hi haurà un espai lliure de transició entre els 
vials i aquests camins. L’accés i sortida de vehicles es farà per la rotonda 
prevista al nord del sector PPU-05 i mai per aquests camins rurals. 
4. GESTIÓ 
La seva delimitació haurà de justificar-se en raó del desenvolupament 
d’edificació, almenys del 50% del sòl industrial disposat dins els sectors 
urbanitzables delimitats per aquest POUM. 
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i 
energètics suficients, així com la seva connexió amb les infraestructures 
existents, i hauran de contribuir en les actuacions de millora de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable, necessàries per corregir el dèficit de cabal que 
suposen els nous creixements previstos i en el cost de les obres d’ampliació, 
millora i adaptació de la xarxa municipal de sanejament necessària per a la 
consolidació del creixement previst. 
El planejament derivat haurà de determinar, específicament, el tipus 
d’indústries que es podran instal·lar d’acord amb els requeriments ambientals 
del territori; en aquest sentit, es tindrà especialment en compte l’elecció 
d’indústries de baix consum de recursos hídrics i de baixa generació de 
residus. No s’hi podran instal·lar cimenteres, industries químiques i altres 
nocives o perjudicials. 
Si no s’utilitza un sistema independent, l’entrada en servei del sector estarà 
condicionada a la construcció i posada en servei de la nova EDAR, que 
garanteixi, de forma efectiva, la capacitat per al tractament de les aigües 
residuals del nou creixement i el seu retorn al medi en les condicions que fixa la 
normativa sectorial vigent. 
 
TÍTOL VII REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) 
 
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 207 Definició i tipus 
1. La definició del sòl no urbanitzable del municipi de Serinyà s’ha fet d’acord 
amb allò que estableix l’article 32 de la LUC i, en concret, per raó dels factors 
següents: 
- Els terrenys necessaris per tal de garantir la utilització racional del territori i la 
qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic 
sostenible definit per l’article 3 de la Llei d’urbanisme. 
- Els terrenys subjectes a un règim especial de protecció per la legislació 
sectorial i la Xarxa Natura 2.000. 
- Els terrenys que el POUM protegeix especialment, atès el seu interès com a 
espais connectors ecològics. 
- Els terrenys que el POUM delimita amb la finalitat de donar-los una protecció 
de caràcter territorial, per raó dels seus valors funcionals (agraris i forestals), 
naturals o paisatgístics 
- Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en el 
sòl urbà ni en el sòl urbanitzable. 
- Els terrenys subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini 
públic. 
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- Els terrenys on concorren els valors considerats per la legislació aplicable en 
matèria de règim del sòl i valoracions. 
2. En aquest sòl, no hi són permesos els processos d'urbanització de caràcter 
urbà, ni els usos contradictoris amb l'aprofitament natural del territori. 
3. La delimitació del sòl no urbanitzable, la seva zonificació i unitat de paisatge 
s’efectua en els plànols d’ordenació del POUM. 
 
Article 208 Condicions bàsiques del sòl no urbanitzable 
Aquesta normativa del sòl no urbanitzable regula i condiciona els usos 
permesos per al desenvolupament sostenible del territori, amb la preservació 
dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, i amb l'objectiu de garantir el 
manteniment de totes les seves funcions pròpies, que són les següents: 
- Funció ambiental: és on hi ha els hàbitats propis de la majoria de les espècies 
de flora i fauna autòctones que són la base de la biodiversitat local. La 
conservació d’aquests habitats, de l’extensió, connectivitat i qualitat són 
necessaris per a mantenir les funcions ecològiques del territori i la biodiversitat 
existent. 
- Funció productiva: és la base de les activitats agràries i ramaderes, que 
proveeixen aliment i recursos naturals i formen part de l’economia local. 
- Funció cultural: és l’expressió de la història, resultat de la intervenció de les 
persones en la transformació i utilització dels recursos naturals que ha 
determinat la imatge final del poble i el seu entorn rural i el paisatge percebut. 
- Funció lúdica: és, també, necessari per a la població com a espai obert 
d’esplai, lleure i repòs psicològic. 
 
Article 209 Objectius de regulació del sòl no urbanitzable 
Les finalitats d’aquest POUM són les següents: 
- Preservar el medi natural del municipi, amb la finalitat de garantir la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures. 
- Protegir el conjunt de l’espai no urbanitzable de Serinyà amb funció de 
connector ecològic que contenen elements naturals singulars i representatius 
del municipi. 
- Protegir aquest sòls del processos d'urbanització de caràcter urbà i ordenar i 
reconduir els diferents usos periurbans existents. 
- Preservar i millorar les explotacions existents i mantenir la capacitat 
productiva del territori. 
- Procurar per la concentració parcel·lària i evitar la segregació i divisió de 
l’estructura existent. 
- Regular la implantació dels diversos usos o activitats que poden ser permesos 
en cada tipus de sòl no urbanitzable, establint criteris sobre les seves 
característiques i localització, per tal que no pertorbin l’equilibri dels diversos 
sectors de sòl no urbanitzable. 
- Preservar el patrimoni cultural de la degradació i potenciar els aspectes 
didàctics, lúdics i socials vinculats al sòl rural. 
 
Article 210 Els camps de conreu 
1. Aquest POUM estableix, com a prioritària, la conservació i recuperació dels 
espais agrícoles i de les terres de conreu atenent a la seva funció productiva, 
per la seva elevada qualitat paisatgística i pel seu interès en el manteniment de 
la biodiversitat. 
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2. En aquest sentit, es procurarà que els nous sistemes productius no 
comportin una alteració substancial de la fesomia dels conreus en aquells 
espais de major interès paisatgístic, de manera que la dimensió dels camps i la 
superfície ocupada per la vegetació dels marges es mantingui sensiblement en 
el conjunt. 
 
Article 211 Àrees boscoses 
1. Les masses boscoses consolidades i aquelles àrees de vegetació singular 
existents en el sòl no urbanitzable es consideren elements naturals que cal 
protegir. Amb aquesta finalitat, no es podran autoritzar, en aquestes àrees, 
edificacions, instal·lacions, i explotacions agrícoles que puguin perjudicar les 
seves condicions naturals, a més de respectar les determinacions establertes 
per a cada zona i per les unitats de paisatge on es regula l’existència d’aquests 
elements naturals. 
2. Es conservarà la vegetació existent al llarg de les rieres i torrents, així com 
aquells espais arbrats al llarg dels camins o vinculats a les edificacions 
existents. Excepcionalment i per motius de seguretat, es podran tallar arbres 
propers a les instal·lacions agrícoles i als habitatges rurals. 
3. Seran d’aplicació les determinacions del Decret 64/1995, de 7 de març, la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, i Decret 123/2005, de 14 de juny, que estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. Les àrees urbanitzades en zones 
forestals tenen l’obligatorietat d’establir perímetres de protecció d’incendis i del 
compliment del Pla de prevenció d’incendis forestals que aprovi l’Ajuntament de 
Serinyà. 
4. En cas que existeixin urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata 
amb la trama urbana, i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys 
forestals, caldrà donar compliment al Decret 82/2010 (Annex I.A apartat 2j), pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
5. L’Ajuntament ordenarà, amb càrrec al propietari, la retirada de les restes i 
deixalles resultants d’aprofitaments forestals per evitar perills d’incendi i la 
neteja del bosc. La retirada de deixalles, runa o escombraries en terrenys 
forestals comportarà l’aplicació de sancions als causants. 
6. L’autorització de tallades haurà de subjectar-se a la redacció prèvia de 
projectes o plans tècnics previs a l’autorització, aprovats pels serveis 
competents del Departament d’Agricultura, Alimentació, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, però, prèviament informat per l’Ajuntament. 
7. El Pla programarà els aprofitaments i una xarxa coherent de vies de treta, en 
els monts d’utilitat pública serà competència del Departament d’Agricultura, 
Alimentació, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
8. La repoblació forestal es portarà a terme en els llocs on ja s’ha realitzat 
periòdicament, convenientment ordenada i controlada amb espècies pròpies de 
la zona i amb l’autorització de l’Ajuntament, i es prohibeix la plantació intensiva 
d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions 
autòctones. 
 
Article 212 Camins rurals 
1. La inclusió dels camins rurals dintre de la xarxa viària prevista en aquest 
POUM no suposa la titularitat pública d’aquests; determinació que correspon a 
un procediment administratiu o civil, fora de l’àmbit de la regulació del POUM. 
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2. Amb caràcter general, en tota la xarxa de camins rurals i senders, és 
d’aplicació allò que disposen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2.680, d’1/4/98), o 
d’aquella legislació que les substitueixi. 
3. L’obertura de nous camins, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus 
de vialitat, solament, es permetrà si: 
- Està inclosa en un pla de gestió forestal aprovat per l’administració competent 
o relacionada amb una explotació forestal degudament acreditada. 
- Si són camins destinats a facilitar i agilitzar les tasques d’extracció de fustes i 
llenyes del bosc, fora d’un pla tècnic de gestió i millora forestal, que ha de ser 
autoritzats pel Departament d’Agricultura, Alimentació, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural. 
- Està inclosa en algun pla especial urbanístic actual o que aparegui en el futur, 
o en plans o programes sectorials de l’administració (per exemple programes 
de prevenció d’incendis forestals). 
En el cas que es consideri convenient, es requerirà el corresponent estudi 
d’impacte ambiental. 
4. Es prohibeix l’obertura de camins en cornisa o de vistes panoràmiques. 
5. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins i vies 
rurals ja existents, públics i privats, estarà subjecta a l’atorgament de la llicència 
municipal respectiva. En cap cas, la modificació de perfils podrà suposar 
alteracions negatives de les condicions paisatgístiques existents. 
6. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies 
d’accés de qualsevol naturalesa, no haurà de generar pendents superiors al 7% 
en sòls tous, o del 15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 3 m. 
d’alçària, o els que estableixi la unitat de paisatge on s’ubiquin. Els talussos 
resultants s’hauran de revegetar convenientment amb vegetació herbàcia, 
arbustiva i arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les 
escorrenties ni dels cursos fluvials existents. 
7. La preparació de la plataforma dels camins rurals contemplarà, únicament, 
l’ús de grava, sauló o totxana neta triturada, i la formació de cunetes i 
trencaaigües, de manera que s’asseguri sempre la integració de la 
infraestructura en l’entorn. 
8. Els camins rurals principals tindran una amplada aconsellada de 4 m. i els 
secundaris de 3 m. En tots dos casos, l’amplada màxima serà de 6 m. 
9. No es permet l’obertura d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, 
d’itineraris per al motociclisme de muntanya ni de circuits permanents no 
tancats, tal i com es tipifiquen en el Decret 166/1998, amb l’excepció de circuits 
temporals per a curses puntuals (eslàlom, motocròs i autocròs o similars), que 
no suposin cap modificació permanent de la topografia del terreny ni 
l’eliminació de la vegetació natural existent. 
 
Article 213 Elements naturals que configuren la topografia i el paisatge 
1. Els elements naturals de la topografia són les carenes i els turons que, 
juntament amb els espais oberts i les masses boscoses, configuren el paisatge 
del municipi. 
2. Les construccions permeses en el sòl no urbanitzable se situaran en els 
terrenys menys exposats visualment. En aquest sentit, no es permeten les 
edificacions en les bandes que constitueixin les línies de força del paisatge, 
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entenent com a tals els límits convexos de canvi d’orientació i de canvi de 
pendent de les vessants muntanyoses i, de manera especial, es prohibeixen les 
construccions sobre les carenes, turons i altres punts singulars del relleu. 
3. Sempre que sigui possible, les noves construccions se situaran en espais no 
conreats i fora dels espais forestals assenyalats en els plànols; en aquest 
sentit, hauran de col·locar-se en els repeus de les vessants, en els límits que 
separen els cultius del bosc, i es recolzaran en camins que travessen el 
territori. 
4. Les construccions, instal·lacions i explotacions permeses en el sòl no 
urbanitzable s'adaptaran a la topografia natural del terreny, i si és necessari 
efectuar moviment de terres, aquest serà el mínim necessari i, en cap cas, 
suposarà murs o talussos de més de 3 metres d’alt o els que estableixi la unitat 
de paisatge on s’ubiquin. 
5. Es consideren no edificables els terrenys de sòl no urbanitzable amb 
pendent igual o superior al 20%. 
6. La tallada d’arbres, per a la construcció d’edificacions i instal·lacions 
permeses en sòl no urbanitzable, serà la mínima imprescindible i estarà 
subjecte a la llicència municipal. 
 
CAPÍTOL II TRANSFERÈNCIES, DIVISIONS I SEGREGACIONS DE 
PROPIETATS 
 
Article 214 Divisions i segregacions de finques 
1. D’acord amb el que estableix l’article 47.2 de la LUC, es prohibeix la 
parcel·lació urbanística, així com les divisions i segregacions de finques 
rústiques actuals que resultin inferiors a les unitats mínimes que estableix el 
Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu, i el Decret 
35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal, aquest 
POUM recull, com a superfícies mínimes de les finques del terme municipal, les 
següents: 
- En àrees forestals o de bosc: 25,00 ha 
- En àrees agrícoles de secà: 4,50 ha 
- En àrees agrícoles de regadiu: 1,25 ha 
2. Podran autoritzar-se segregacions inferiors a les superfícies fixades en el 
punt 1, quan aquestes s’agrupin a finques contigües per ampliar la base 
territorial d’altres explotacions agrícoles, i la superfície resultant de l’agrupació, 
així com la superfície restant de la finca matriu de la qual s’hagi realitzat la 
segregació, resultin iguals o superiors a la que, en cada cas, sigui d’aplicació. 
En aquests casos, haurà d’acreditar-se la inscripció de l’agrupació en el 
Registre de la Propietat i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la 
qual s’ha realitzat la segregació. 
3. Les actuacions específiques d’interès públic s’han d’implantar sobre la 
superfície de sòl que requereixi la seva funcionalitat, la qual serà susceptible de 
segregació, sempre que no doni lloc a una resta de la finca matriu inferior a la 
unitat mínima de conreu o forestal. 
4. Per sota de la unitat mínima de conreu, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és l’organisme competent per 
autoritzar segregacions, d’acord amb el Decret 169/1983, el Decret 35/1990 i el 
Títol II de la Llei 19/1995, sense perjudici de la fiscalització prèvia municipal i/o 
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que l’Ajuntament declari innecessària la llicència de parcel·lació, si escau, 
d’acord amb l’article 192.2 de la LUC. 
 
CAPÍTOL III USOS EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Article 215 Règim general dels usos en sòl no urbanitzable 
1. Per tal d’evitar la transformació de la destinació o naturalesa del sòl no 
urbanitzable i d’impedir o lesionar la realització dels valors que el POUM 
protegeix o preserva, i les finalitats que persegueix, aquest Pla regula els usos 
admesos i les construccions per a cadascun dels espais que es delimiten. 
Tanmateix, la realització d’aquests usos s’ha d’efectuar segons la 
reglamentació específica de cada tipus d’espai en què aquest POUM qualifica 
el sòl no urbanitzable, i d’acord amb les disposicions generals vigents o que 
s’estableixen per als béns catalogats. 
2. S’admeten els usos que, de manera general, es detallen a l'article 47 de la 
LUC, els quals s’ajustaran, a banda de la normativa sectorial que els sigui 
d'aplicació, per la reglamentació específica de les diferents zonificacions, 
sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels 
recursos naturals: 
a) S’admeten, en general, els usos i aprofitaments agrícoles, forestals i 
cinegètics, així com els usos ramaders. 
b) També, s’admeten les activitats o equipaments d’interès públic segons 
l’article 47.4 de la LUC, que s’hagin d’emplaçar en el sòl no urbanitzable del 
municipi, amb les limitacions establertes pels espais d’especial protecció a 
l’article 47.5 de la LUC. 
c) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de 
la xarxa viària. 
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment 
i funcionament de les obres públiques. 
e) L’ús d’habitatge familiar i les construccions destinades a l’allotjament de 
persones treballadores temporeres vinculades, directament i justificadament, a 
una de les activitats d’explotació de l’apartat a). 
f) L’ús hoteler, exclosa la modalitat d’hotel apartament, activitats artesanals i 
artístiques, únicament en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i 
cases rurals. 
g) L’ús de turisme rural, únicament, en les edificacions incloses en el Catàleg 
de masies i cases rurals, en les seves ampliacions i construccions auxiliars 
directament vinculades. 
h)  
i) L’ús de restauració, únicament, en les edificacions incloses en el Catàleg de 
masies i cases rurals i en les seves ampliacions, i en construccions destinades 
a la prestació de serveis a la xarxa viària. 
j) Càmpings 
k) Les activitats extractives 
3. Són incompatibles i queden prohibits, en la totalitat del sòl no urbanitzable, 
tots aquells usos que impliquin una transformació en la destinació o les 
característiques d’aquest sòl o lesionin o impedeixin la consecució dels valors i 
finalitats específiques que, per a cada zona, es defineixin. 
4. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l'obligació d'adoptar 
les mesures necessàries per evitar la degradació del paisatge i dels valors 
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naturals, i per aconseguir una integració total amb el medi en el qual s’instal·li; 
així mateix, caldrà preveure, de forma específica, i justificar-ho, tècnicament, en 
el projecte que, en el seu cas, redacti, la captació d'aigua potable, el sistema de 
depuració d'aigües residuals, les mesures necessàries contra incendis, la 
idoneïtat dels accessos i la restauració de les masses arbrades. 
 
Article 216 Regulació especial per a la millora de finques agrícoles 
Es podran autoritzar anivellaments de terres per millorar les finques agrícoles, 
sempre que: 
- No es produeixin extraccions a fora de la finca, és a dir, que, en la finca, es 
produeixi una reducció del volum d’àrids inicials existents. 
- Les aportacions hauran de ser les previstes per la legislació sectorial, i 
prèviament a la concessió de la llicència municipal, si escau, hauran de ser 
autoritzades pel Departament d’Agricultura, Alimentació, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
- Les millores de finques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents 
d’obres de la construcció, es tramitaran d’acord amb les determinacions del 
Decret 396/2006, de 17 d’octubre. 
 
Article 217 Regulació especial de les activitats extractives 
1. Si la normativa de la qualificació ho permet, es podran autoritzar activitats 
extractives sempre que, d’acord amb el que estableix l’art. 47 de la LUC i 46.3 
del RLU: 
- L’àmbit d’actuació no estigui sotmès a un règim especial de protecció amb el 
que siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de risc o pel 
fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini 
públic. 
- Les actuacions que s’autoritzin no disminueixin, de manera significativa, la 
permeabilitat o l’estabilitat del sòl, ni afectin, de manera negativa, la 
connectivitat territorial. 
2. Per poder autoritzar aquestes activitats, serà necessari: 
- Que es redacti i apliqui un projecte de minimització de l’impacte paisatgístic. 
- Que la restauració de l’activitat es vagi realitzant paral·lelament al 
desenvolupament de l’activitat, de forma que no es pugui començar una fase 
fins que no s’hagi finalitzat la restauració de l’anterior. 
- Que es conservi, íntegrament, la capa de terra vegetal i es reutilitzi en la 
restauració de l’activitat. 
- Que es restauri la topografia emprant com a base la topografia original, amb 
la finalitat que es recreï una topografia que s’assimili a la de l’entorn i es 
recuperin les dinàmiques de sedimentació, erosió i dinàmica de l’aigua 
preexistents. 
- Que els materials utilitzats en la restauració del terreny garanteixin que es 
manté la dinàmica hidrogràfica de l’aqüífer. 
3. D’altra banda, s’hauran de complir els criteris següents, en relació amb els 
projectes d’ampliació i/o nova execució d’extracció d’àrids respecte a les 
diferents àrees d’exclusió, de restricció i d’extracció i de profunditat màxima 
d’extracció. 
a) Àrees d’exclusió: 
- Exclusió d’un tram de 25 m en cada un dels costats dels ponts, viaductes i 
altres infraestructures fluvials que travessen els principals rius. 
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- Exclusió dels dominis de ribera corresponents a trams fluvials que queden 
inclosos en àrees inundables, i exclusió de dominis de ribera que delimiten 
àrees inundables (període de retorn de 100 anys). 
- Exclusió de lleres fluvials antigues que es troben situades en àrees 
inundables. 
- Exclusió de les àrees en què s’han delimitat perímetres/àrees de protecció de 
captacions municipals. 
- Exclusió de les àrees que presenten un nivell freàtic a una profunditat igual o 
menor de 2,5 m respecte de la superfície del terreny. 
- Exclusió de les àrees en què s’ha detectat un domini molt marcat de les 
relacions d’influència entre el riu i l’aqüífer (àrees de recàrrega de l’aqüífer 
superficial de la plana). 
b) Àrees de restricció: 
- Acumulació de dipòsits fluvials i/o materials diversos en la llera del riu després 
d’un o varis episodis d’avinguda. En aquest cas, el criteri que delimita l’abast de 
l’extracció anirà condicionat a la magnitud del propi fet singular; en tot cas, es 
considera com a límit màxim de l’extracció: 
a) El restabliment de la cota de les superfícies existents abans de l’avinguda. 
b) Una cota a determinar superior a la cota de la làmina d’aigua del riu en 
períodes d’aigües altes. 
- Construcció d’infraestructures viàries i infraestructures de protecció en els 
cursos fluvials i els marges de ribera-escullera, defenses, dics. 
- Rehabilitació o restauració d’antigues zones humides, concretament lleres 
fluvials antigues, zones endorreiques o antics estanys interiors i litorals. 
c) Àrees d’extracció: 
- Es consideren, com a àrees aptes per al desenvolupament de projectes 
d’extracció d’àrids, les àrees de la zona d’estudi que no resten delimitades com 
a àrees de restricció o àrees d’exclusió. La definició d’àrees aptes no suposa 
implícitament l’existència de recursos minerals en quantitat i/o de qualitat 
suficient per a la implantació de projectes d’extracció. 
- Per a la delimitació de la profunditat d’extracció màxima, s’estableix un tram 
de protecció de 2,5m entre el nivell freàtic i la cota de la base de l’extracció. 
4. Les directrius de Natura 2000 prohibeixen, en el riu Fluvià, noves activitats 
extractives i l’ampliació de les existents en el domini públic hidràulic i les àrees 
amb presència de boscos i bosquines de ribera en els espais de la xarxa 
Natura 2000. 
 
CAPÍTOL IV CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Article 218 Disposicions generals 
1. En el sòl no urbanitzable, només es podran admetre, respectant en qualsevol 
cas les determinacions específiques del present POUM i les que es derivin de 
la normativa urbanística i sectorial aplicable, les noves construccions següents: 
a) Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de 
recursos naturals o, en general, rústica. 
b) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’interès públic segons l’article 
47.4 de la LUC. 
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis a la xarxa viària. 
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d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment 
i el funcionament de les obres públiques. 
e) Les construccions destinades a l’habitatge familiar o a l’allotjament de 
persones treballadores temporeres que estiguin, directament i justificadament, 
associades a les activitats d’explotació agrícola, ramadera o forestal. 
f) Les construccions auxiliars destinades a les activitats de turisme rural en les 
edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals. 
g) Les instal·lacions i construcció destinades a l’activitat de càmping 
autoritzades pel Pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen, en tot 
cas, la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 
2. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir, en tot cas, 
la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la 
màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades. 
3. L’autorització de les obres i els usos en el sòl no urbanitzable està subjecta, 
en determinats casos, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística 
municipal, al procediment regulat pels articles 48, 49 i 50 de la LUC. 
4. L’autorització d’altres actuacions urbanístiques permeses en sòl no 
urbanitzable està únicament subjecta, des d’un punt de vista urbanístic, a la 
llicència municipal. 
5. El sòl no urbanitzable no pot ser dedicat a usos que, atenent els valors que 
el Pla d’ordenació urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que 
persegueix, transformin la destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin 
la realització dels dits valors i l’assoliment de les finalitats esmentades. 
6. En tots els casos en què, d’acord amb les normes d’aquest POUM, se 
sol·liciti una llicència per a la construcció de noves edificacions i/o instal·lacions, 
o per obres de reforma, rehabilitació i/o ampliació d’edificacions o instal·lacions 
existents, caldrà justificar que es disposa dels subministraments necessaris i 
els nivells de sanejament adequats, per al correcte funcionament de l’activitat 
que allotgin, amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i no 
contaminació, que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics 
necessaris. 
7. En cas de no disposar d’aquests serveis urbanístics bàsics, l’Ajuntament 
denegarà la llicència o la suspendrà fins que no es garanteixi que es disposa 
d’aquests. 
8. En tots els casos en què es plantegin intervencions sobre edificacions i 
elements construïts existents, aquestes s’ajustaran a les determinacions 
d’aquestes normes, en relació amb mesures de protecció al paisatge de la 
Secció 7 d’aquest Títol. 
 
Article 219 Construccions agràries i forestals 
1. Són instal·lacions vinculades a les explotacions agràries i/o forestals, i estan 
definides a l’article 48 del RLU. Abans de la seva autorització, caldrà acreditar 
la vinculació a l’activitat, la necessitat de la nova construcció, així com la 
justificació de les seves dimensions. En el cas de construccions que superin 
una ocupació en planta de 500 metres quadrats o un sostre superior a 1.000 
metres o una alçada màxima de 10 metres o incorpori l’ús d’habitatge, o afecti 
restes arqueològiques o jaciments paleontològics, o aqüífers classificats, o 
punts geològics d’interès, la seva autorització se subjectarà al procediment 
establert a l’article 49.2 de la LUC i 57 del RLU o a l’aprovació prèvia d’un pla 
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especial urbanístic. En els altres casos, únicament, es requereix l’obtenció de la 
llicència urbanística municipal. 
2. Els coberts i magatzems agrícoles i forestals, en el cas que s’admetin per la 
seva qualificació urbanística i unitat de paisatge, s’ajustaran als paràmetres 
següents: 
a) Només, es permetran quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o 
ramadera. 
b) En cas de terrenys forestals, s’haurà de complir l’art. 22.5 de la Llei 6/1998. 
c) La seva superfície s’haurà de justificar, adequadament, en el moment de 
demanar-ne l’autorització i, en cap cas, aquesta podrà suposar un impacte 
paisatgístic greu. 
d) La separació mínima a límit de finca i camins rurals serà de 10 metres. 
e) L’alçària màxima de la coberta serà de 5 metres i la llargada màxima no serà 
superior a 50 metres, excepte que, de manera raonada, es justifiqui que, per 
raons tècniques i de funcionament de l’activitat, es requereixen unes 
dimensions majors. Les sitges agrícoles i les instal·lacions tècniques també 
podran tenir una alçària major, si no provoquen un impacte paisatgístic greu. 
f) Es prohibeixen els paraments que no siguin, específicament, per anar vistos; 
en cas contrari s’hauran d’arrebossar i pintar. Els materials a utilitzar seran els 
típics del lloc. 
g) La coloració dels paraments es mourà dins de la gamma dels colors 
terrosos, i es prohibeix el color blanc. 
3. Els vivers i hivernacles, en el cas que s’admetin per la seva qualificació 
urbanística i unitat de paisatge, s’ajustaran als paràmetres següents: 
a) El seu destí serà únicament la protecció de cultius hortícoles i florals. 
b) La superfície dels hivernacles individuals, en cap cas, superarà els 12 
metres d’amplada ni els 50 de llargària i la seva alçària màxima al carener serà 
de 5,5 metres. En els hivernacles en bateria, l’amplada ni l’allargada total del 
grup no superarà mai els 50 metres i la distància mínima entre grups serà de 
10 metres. 
c) La separació mínima a camins rurals serà de 10 metres. 
d) La separació mínima a límits de finca serà de 3 metres. En cap cas, els 
hivernacles faran ombra al conreu veí. 
4. S’admeten les barraques d’eines vinculades a horts, sempre que el seu ús 
sigui al servei de l’activitat hortícola o magatzem d’estris de treball; es prohibeix 
expressament la utilització de la caseta com a habitatge. Les condicions 
d’edificació seran: 
a) La construcció serà de planta baixa o semisoterrada. 
b) La superfície construïda màxima serà de 9 m². 
c) L’alçària màxima respecte al terreny de 2 metres. 
d) La superfície màxima de l’obertura per ventilar o il·luminar serà de 0,50x0,50 
m. 
e) Les barraques d’eines se separaran 3 metres del límit de finca i 10 metres 
d’eixos de camins. En cap cas, el cos edificat farà ombra al conreu veí. 
f) Es prohibeixen els paraments que no siguin, específicament, per anar vistos; 
en cas contrari, s’hauran d’arrebossar i pintar. Els materials a utilitzar seran els 
típics del lloc. 
g) La coloració dels paraments es mourà dins la gamma dels colors terrosos, i 
es prohibeix el color blanc. 
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Article 220 Construccions ramaderes 
1. Són instal·lacions destinades a la cria, reproducció i aprofitament d’espècies 
animals domesticades, així com les activitats d’acolliment i manteniment 
d’animals domèstics de companyia (gosseres, hípiques i similars). En el cas de 
construccions que superin una ocupació en planta de 500 metres quadrats o un 
sostre total de 1.000 metres quadrats o incorporin l’ús d’habitatge, o afecti 
restes arqueològiques o jaciments paleontològics, o aqüífers classificats, o 
punts geològics d’interès, la seva autorització se subjectarà al procediment 
establert a l’article 49.2 de la LUC i 57 del RLU o a l’aprovació prèvia d’un pla 
especial urbanístic. En els altres casos, únicament, es requereix l’obtenció de la 
llicència urbanística municipal. 
2. Les construccions ramaderes, en el cas que s’admetin per la seva 
qualificació urbanística i unitat de paisatge, s’ajustaran als paràmetres 
següents: 
a) Disposicions generals: 
- Només, es permetran quan siguin vinculades a una explotació agrària o 
ramadera. 
- No s’admet la construcció de noves granges dins el perímetre de sòl urbà i 
urbanitzable residencial delimitat en els plànols d’ordenació. 
- Les explotacions ramaderes legalment existents en les zones no permeses 
podran ampliar la seva superfície i s’ajustaran als paràmetres definits en els 
apartats c) d) i e). 
b) Condicions sanitàries: 
- Tots els projectes per a la instal·lació de granges especificaran el volum 
previst de residus produïts i el sistema per a la seva eliminació, així com les 
mesures preses per impedir la contaminació del subsòl, (impermeabilitzacions, 
distància dels aqüífers més propers, etc.) 
- Queda expressament prohibit el llançament de purins als rius i rieres. No 
s’autoritzarà cap granja que no ofereixi les suficients garanties per al tractament 
d’eliminació dels residus que produeixi. 
c) Condicions d’emplaçament: 
- No es permet la seva ubicació en àrees obagues o poc ventilades. 
S’emplaçaran, preferentment, en zones protegides de les visuals llunyanes; a 
aquest efecte, comptaran sempre amb una franja d’arbrat que les limiti de 
vistes des de les principals visuals. 
- Les construccions es disposaran, preferentment, segons directrius paral·leles 
o perpendiculars a un camí públic preexistent. 
- La disposició de les naus serà ordenada segons un perímetre exterior regular 
i tancat, amb els espais de maniobra com patis sempre interiors. 
- S’hauran de situar a una distància mínima de 10 metres del límit de propietat i 
de camins rurals i a una distància mínima de 500 metres de qualsevol habitatge 
veí, quan aquest no sigui del mateix propietari de la granja. 
- La distància entre les granges haurà d’ajustar-se a la normativa sectorial. 
d) Condicions de volumetria: 
- La volumetria màxima estarà en funció de les necessitats de l’activitat que es 
vol desenvolupar. 
- L’alçària màxima de la coberta serà de 5 metres i l’allargada màxima no serà 
superior a 50 metres, excepte que, de manera raonada, es justifiqui que, per 
raons tècniques i de funcionament de l’activitat o de benestar animal, es 
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requereixen unes dimensions majors. Les instal·lacions tècniques també 
podran tenir una alçària major si no provoquen un impacte paisatgístic greu. 
e) Condicions estètiques: 
- Totes les construccions i coberts, ja siguin o no provisionals, tindran acabats 
exteriors, d’acord amb les normes constructives tradicionals, i no s’admeten les 
parets de fàbrica de maó o bloc vist que no tinguin el tractament adequat per 
anar sense revestir. La coloració dels paraments es mourà dins de la gamma 
de terres, i es prohibeix el color blanc. 
- Els espais residuals no edificats, directament vinculats a aquests tipus 
d’instal·lacions i que no siguin destinats al pas, restaran cultivats o enjardinats i 
els arbustos o arbres seran d’espècies autòctones. 
 
Article 221 Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d'interès 
públic 
1. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per a 
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès públic: 
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 
lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i 
instal·lacions mínimes i imprescindibles per al seu ús. 
b) Els equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al 
medi rural o que, per les dimensions o requeriments funcionals, no sigui 
adequat que s’integrin en la trama urbana. 
c) Les infraestructures d'accessibilitat o comunicacions. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidrogràfica general, les xarxes de 
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i 
de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic. 
2. Solament, podran autoritzar-se edificacions i instal·lacions d'interès públic, 
segons es preveu a l'apartat 4 de l'article 47 de la LUC, seguint el procediment 
previst a l’article 48 de la LUC i 57 del RLU, o bé que s’aprovi un pla especial 
urbanístic que estableixi l’ordenació i les condicions d’implantació de les 
actuacions indicades. 
3. L’aprovació prèvia d’un pla especial urbanístic serà preceptiva en els casos 
següents: 
a) Quan es tracti d’activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, 
d’educació en el lleure i d’esbarjo. 
b) Quan es tracti d’equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats al 
medi rural. 
c) Quan es tracti de la implantació d’un sistema urbanístic general no previst 
per aquest planejament general. 
d) Quan es tracti de la implantació d’una infraestructura de comunicacions o de 
serveis que afecti més d’un municipi o diverses classes de sòl, sense perjudici 
del que estableix la legislació sectorial. 
4. Tant si es redacta un pla especial urbanístic, com un projecte seguint el 
procediment de l’article 48 de la LUC, s’hauran de complir, a més de les 
disposicions generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de cada zona 
i les que es defineixen a continuació: 
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a) Caldrà justificar, de forma expressa i motivada, les raons en què es basa la 
necessitat de situar la instal·lació en el medi rural en general o en l'indret on es 
proposa la seva situació. 
b) Justificació explícita de la compatibilitat de l'actuació amb la protecció dels 
valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics de les zones confrontants, 
així com la inexistència de riscos ambientals o altre tipus. 
c) Definició de les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les 
mesures correctores, per tal d'assegurar la minoració de l'impacte i la integració 
ambiental de les instal·lacions. 
d) Ordenació dels accessos, instal·lacions complementàries, així com les 
infraestructures i serveis necessaris per a la instal·lació i el desenvolupament 
de l'activitat proposada. 
5. Les cases de colònies legalment implantades en el municipi de Serinyà 
podran ampliar les seves instal·lacions, mitjançant l’aprovació d’un pla especial 
urbanístic que reguli la nova ordenació. 
 
Article 222 Condicions generals de les edificacions i instal·lacions vinculades a 
obres públiques 
1. D'acord amb el que preveu l'apartat 6.d) de l'article 47 de la LUC, es podran 
autoritzar, en el sòl no urbanitzable, les construccions i les instal·lacions 
vinculades a l'execució, manteniment i servei de les obres públiques. 
2. En la sol·licitud de llicències de les construccions i les instal·lacions 
vinculades a l'execució, manteniment i servei de les obres públiques, caldrà 
justificar la necessitat de les construccions i instal·lacions que es projectin i 
respectar les condicions general de localització de les edificacions, així com 
indicar les zones afectades i les mesures correctores previstes en ordre a 
preservar les condicions naturals, l'equilibri ecològic i els valors paisatgístics. 
No seran autoritzades aquestes instal·lacions si, malgrat tot, es considera que 
afecten, greument, algun d'aquests valors. 
 
Article 223 Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis a la xarxa viària 
1. Els altres serveis de la xarxa viària són: els tallers de reparació de 
pneumàtics i d’aparells elèctrics dels vehicles, els bars restaurants, la neteja de 
vehicles, i el comerç de venda de premsa periòdica d’articles de primera 
necessitat. 
D’acord amb la Disposició addicional vuitena del Decret Llei 1/2009, les noves 
implantacions d’establiments dedicats a la venda de carburants, localitzades 
fora de la trama urbana consolidada, en tot cas, poden incorporar un 
establiment comercial amb una superfície de venda de fins a 200 m², com a 
servei complementari de la gasolinera, amb la comunicació prèvia corresponent 
a la direcció general en matèria de comerç. 
2. Els altres serveis de la xarxa viària de nova implantació només es permetran 
si complementen a una estació de subministrament de carburants. El 
dimensionat i característiques de les construccions s’han de justificar tenint en 
compte la intensitat i el tipus de trànsit de la via, a la qual es pretén donar 
servei i la distància respecte dels nuclis urbans existents a l’entorn, amb 
capacitat d’oferir els mateixos serveis. Aquestes instal·lacions han de constituir 
un conjunt arquitectònic integrat amb les instal·lacions de subministrament de 
carburants. 
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3. Estarà subjectes a un pla especial urbanístic la implantació de noves 
estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis a la 
xarxa viària. 
 
Article 224 Habitatges familiars 
1. El tipus d’ordenació de les noves edificacions destinades a habitatge familiar 
i les ampliacions de les existents, en els espais i situacions on es permetin, és 
el d’edificació aïllada. 
2. Les ampliacions d’edificacions residencial legalment existents i les noves 
construccions, en els casos on s’admeti per les determinacions de la seva 
qualificació urbanística i unitat de paisatge, s’ajustaran als paràmetres 
següents: 
a) Només, es permeten noves edificacions destinades a habitatge familiar quan 
estiguin, directament i justificadament, associades a les activitats d’explotació 
agrícola, ramadera o forestal en els termes assenyalats a l’article 50.2 del RLU. 
b) Els nous habitatges familiars tindran la superfície mínima i imprescindible del 
programa familiar sense superar la superfície màxima de 250 m² de sostre. 
c) Les edificacions de nova planta no superaran l’alçària corresponent a planta 
baixa i planta pis, amb un límit màxim de 6,50 m en el punt més alt de la 
coberta. 
d) Les ampliacions admeses per aquest POUM queden limitades a aquelles 
que siguin necessàries i estiguin degudament justificades per assolir les 
condicions mínimes d’habitabilitat, amb un màxim del 30% de la superfície 
construïda legalment existent per a habitatges de superfície construïda inferior 
a 100 m², fins a un 20% de la superfície construïda legalment existent per a 
habitatges de superfície construïda entre 100 m² i 200 m²; per a la resta, les 
ampliacions màximes no podran superar, en cap cas, la superfície màxima 
construïda total de 250 m². 
e) L’ampliació ha de preservar l’estructuració tradicional del conjunt 
d’edificacions i mantindrà lliure de construccions les eres i altres espais 
similars. 
f) Les noves edificacions i ampliacions hauran de mantenir una distància 
mínima de 10 metres a límits de finca i a camins rurals. 
g) Els edificis s’estructuraran en base a conceptes extrets de l’estructura 
tipològica del mas; la disposició de crugies segons els eixos paral·lels, la 
independència formal dels cossos afegits, la compactació total de la peça 
arquitectònica amb un sol volum o bé un volum principal predominant amb 
altres d’agregats a ell d’inferior dimensió, de manera que el conjunt presenti 
una configuració inequívocament unitària. 
h) El pendent de les cobertes no podrà ultrapassar el 30%, i serà preferentment 
a dues vessants. 
i) Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits d’aigua, 
xemeneies, panells de captació d’energia solar, etc.) quedaran integrats en la 
composició de l’edifici o ocults. 
j) No s’admet la construcció de terrasses ni cossos sortints tancats o 
semitancats. 
k) Es prohibeixen les parets mitgeres. 
l) Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió, ràdio i 
les parabòliques, únicament, podran col·locar-se sobre la coberta, i no a la 
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façana, excepte condicionaments tècnics que ho exigeixin no han d’ocupar 
posicions excessivament visibles des de l’exterior. 
m) Es permet, únicament, la construcció de piscines descobertes com a 
instal·lació esportiva complementària de l’habitatge, que també hauran de 
mantenir la distància mínima de 10 metres a límit de finca i a camins rurals. 
n) No s’admeten instal·lacions esportives vinculades a l’habitatge, que alterin 
significativament les condicions del terreny natural. 
o) Totes les instal·lacions esportives cobertes i/o tancades, vinculades a 
l’habitatge, computen dins el sostre edificable admès. 
p) Totes les edificacions, a més de les exigències especials que es puguin 
determinar en cada cas, hauran de depurar les seves aigües residuals en 
fosses sèptiques o depuradores biològiques. 
 
Article 225 Condicions generals per a la rehabilitació i reconstrucció de les 
masies i cases rurals 
1. D'acord amb el que es preveu a l'apartat 3 de l'article 47 de la LUC i l’article 
55.1 del RLU, es permet la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases 
rurals que calgui  preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials, amb vista a destinar-les a habitatge 
familiar, a un establiment hoteler, exclosa la modalitat d’hotel apartament, 
establiment de turisme rural, a restauració, a activitats d’educació en el lleure, i 
activitats artístiques i artesanals. 
2. Amb aquesta finalitat, i als efectes del que es preveu a l’apartat 2 de l’article 
50 de la LUC sobre les edificacions existents en el sòl no urbanitzable 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, masies i cases rurals existents 
relacionades en el Catàleg de masies i cases rurals de Serinyà, que s’adjunta a 
aquest planejament general, les intervencions proposades s’hauran d’ajustar 
als requisits previstos per la LUC, les regulacions que contenen, amb caràcter 
general, aquestes normes i aquelles específiques que dicta el Catàleg 
esmentat. 
3. Igualment, en el cas d’edificacions incloses en el Catàleg de patrimoni 
d’aquest POUM, les intervencions s’ajustaran a les regulacions específiques 
que, per cada element catalogat, es fixin en el Pla especial de protecció del 
patrimoni. 
4. Únicament, s’admet la divisió horitzontal de les masies i cases rurals incloses 
en el Catàleg, quan es donin els dos supòsits següents: 
- Que es pugui reconèixer l’existència al llarg del temps de varis habitatges. 
- I que s’acrediti mitjançant escriptura o altra documentació. 
També, serà imprescindible que aquests habitatges es puguin ajustar a les 
condicions objectives d’habitabilitat actuals. 
Per a la subdivisió de nous habitatges en masies i cases rurals incloses en el 
Catàleg, s’admetrà, com a màxim, 1 habitatge per cada 250 metres quadrats de 
sostre construït d’ús residencial (prevaldrà el nombre sencer per defecte); no 
s’inclouen les construccions auxiliars ni els soterranis, amb un màxim de 2 
habitatges per masia o casa rural. En el cas que sigui possible la divisió 
horitzontal de la finca, per aplicació dels dos supòsits anteriors, s’haurà 
d’inscriure, registralment, la seva indivisibilitat. 
5. En el supòsit que alguna de les edificacions incloses en el Catàleg es destini 
a establiment rural, s’hauran de complir els requisits i les limitacions d’activitat 
que estableix la normativa sectorial turística. 
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6. En el cas de masies i cases rurals, en què es permeti l’ús de turisme rural on 
es prevegi realitzar noves construccions auxiliars d’aquest ús, caldrà, 
prèviament a l’obtenció de llicència urbanística municipal, l’aprovació d’un pla 
especial urbanístic que reguli l’ordenació i les condicions d’implantació del 
conjunt. 
7. L’ús hoteler, únicament, serà admès en aquelles masies i cases rurals 
incloses en el Catàleg que tinguin una superfície aproximada superior als 1.000 
metres quadrats de sostre. Les masies i cases rurals amb una superfície 
construïda inferior a 1.000 metres quadrats no podran destinar-se a l’ús hoteler. 
8. La reforma i rehabilitació de les masies i cases rurals incloses en el Catàleg, 
així com les seves ampliacions, si s’admeten en les determinacions de la seva 
qualificació urbanística, s’ajustaran als paràmetres següents: 
1. Volumetria: 
a) Es mantindrà la volumetria original així com les construccions auxiliars 
tradicionals com ara graners, pallers, corrals, murs de maçoneria. 
b) Les ampliacions, quan siguin possibles: 
- Han de preservar l’estructuració tradicional del conjunt d’edificacions 
mantenint lliures de construccions les eres i altres espais similars. 
- Han de ser les mínimes i imprescindibles i que, en cada cas, caldrà justificar 
l’ampliació en relació amb les necessitats dels usos establerts, no superaran un 
màxim del 30% de la superfície construïda legalment existent per a masies i 
cases rurals de superfície construïda inferior a 100 m², fins a un 20% de la 
superfície construïda legalment existent per a masies i cases rurals de 
superfície construïda entre 100 m² i 200 m²; per a la resta, les ampliacions 
màximes no podran superar, en cap cas, la superfície màxima construïda total 
de 250 m². El percentatge d’ampliació de les masies i cases rurals s’aplicarà 
sobre el sostre de l’edificació existent que reuneix valors suficients que 
justifiquen la seva preservació i recuperació i que correspon als volums 
principals del mas, de manera que les construccions auxiliars adossades o no, 
identificades en les fitxes de les masies i cases rurals, que no tenen els valors 
que determina l’article 47.3.a), no computen als efectes de possibles 
ampliacions. 
- En els casos de masies i cases rurals que ja hagin tingut ampliacions recents, 
aquestes han de computar dintre del percentatge admès a l’apartat anterior. 
c) En el cas de les edificacions en ruïnes incloses en el Catàleg de masies i 
cases rurals, s’admeten, únicament, les actuacions de reconstrucció i 
rehabilitació, per tal de retornar a l’estat original de l’edificació sense admetre 
cap tipus d’ampliació i, per tant, limitar l’actuació a la superfície construïda 
existent. 
d) Els edificis s’estructuraran en base a conceptes extrets de l’estructura 
tipològica del mas; la disposició de crugies segons eixos paral·lels, la 
independència formal dels cossos afegits, la compactació total de la peça 
arquitectònica amb un sol volum o bé un volum principal predominant amb 
altres d’agregats a ell d’inferior dimensió, de manera que el conjunt presenti 
una configuració inequívocament unitària. 
e) Les rehabilitacions i ampliacions de les masies i cases rurals hauran de 
suprimir o corregir els elements impropis. 
f) Les noves edificacions i ampliacions hauran de mantenir una distància 
mínima de 10 metres a límits de finca i a camins rurals. 
2. Cobertes: 
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a) Es conservarà el tipus de coberta original, els ràfecs amb imbricacions de 
teula i rajola. En el cas que s’hagin de substituir, s’ajustarà a les 
característiques. La coberta s’acabarà amb teula àrab vella procedent dels 
edificis substituïts o d’aparença similar. Podran utilitzar-se teules noves per a 
les canaleres i velles, almenys, les cobertores. No s’admeten retalls en la 
coberta ni mansardes. 
b) Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits d’aigua, 
xemeneies, panells de captació d’energia solar, etc.) quedaran integrats en la 
composició de l’edifici o ocults. 
c) Les xemeneies i fumerals de coberta es mantindran les tradicionals. Els nous 
elements podran ser xemeneies metàl·liques pintades o lacades o xemeneies 
d’obra remolinada pintada; els colors emprats seran dintre de la gamma de 
grisos, marrons o ocres. Es prohibeixen els fumerals de fibrociment o materials 
plàstics. 
d) Les canals i baixants seran metàl·liques o ceràmiques sense vidriar, amb les 
dimensions i subjeccions tradicionals. Si són metàl·liques, s’hauran de pintar 
amb els colors autoritzats, excepte si es tracta de zenc o coure. Es prohibeixen 
expressament els materials plàstics i el fibrociment. 
3. Façanes: 
a) Les façanes hauran de mantenir els elements tradicionals característics 
(portes adovellades, brancalls i llindes de pedra de carreu, totxo massís o fusta, 
escrits, dates, rellotges de sol, etc.). Es conservaran i restauraran els elements 
de fornícules, llindes, inscripcions històriques, etc. que apareguin a les façanes. 
b) Es mantindrà la composició original dels forats de façanes. Es permet fer 
noves obertures sempre que es mantinguin les proporcions, dimensions i 
composició semblants a les preexistents, i prevaldrà el ple sobre el buit. Es 
prohibeixen les parets mitgeres. 
c) No s’admeten cossos sortints que sobresurtin de les façanes, excepte els 
cossos sortints originals existents, que es poden mantenir. Les baranes seran 
de ferro i estaran formades per barrots o retícules metàl·liques. Es permet la 
reutilització de baranes i reixats antics provinents d’altres edificacions 
enderrocades. 
d) S’han de mantenir la textura i cromatisme (tonalitats) originals. L’acabat serà 
uniforme per a tota la façana, i no s’admeten tractaments diferenciats en la 
planta baixa. 
e) S’han de protegir els murs de maçoneria amb arrebossats de morter de calç. 
En el cas que es vulgui deixar la maçoneria vista, el paredat haurà de tenir una 
uniformitat en tot el parament, amb unes peces de dimensió acceptable per 
anar vistes, es rejuntaran les pedres amb morter de calç del mateix color que 
les pedres. La junta no s’enfondirà i el morter cobrirà, de manera parcial, les 
pedres. 
f) En l’acabat dels paraments, es diferenciaran les motllures, guardapols, 
cornises, ràfecs, i altres elements sortints del pla de façana. En les edificacions 
existents amb esgrafiats, aquests s’hauran de conservar. 
g) Els materials admesos per a la fusteria són la fusta i el ferro. En tots els 
casos, les fusteries aniran dins del gruix de la paret. 
h) Les persianes instal·lades en finestres i balconeres seran de corda o batents 
exteriors de llibret o porticons; es prohibeix expressament les persianes 
enrotllables amb caixó. 
4. Annexos esportius: 
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Es permet, únicament, la construcció de piscines descobertes com a instal·lació 
esportiva complementària de l’habitatge. No s’admeten instal·lacions esportives 
vinculades a l’habitatge que alterin, significativament, les condicions del terreny 
natural. 
5. Serveis i accessos 
a) Abans de rehabilitar, ampliar o reconstruir una masia o casa rural inclosa en 
el Catàleg, s’haurà de justificar la disponibilitat d’aigua potable, energia 
elèctrica i sanejament, així com la possibilitat d’accedir en vehicle fins a 
l’edificació. 
b) Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió, ràdio i 
les parabòliques, únicament podran col·locar-se sobre la coberta, i no a la 
façana i, excepte condicionaments tècnics que ho exigeixin, no han d’ocupar 
posicions excessivament visibles des de l’exterior. 
c) Totes les edificacions, a més de les exigències especials que es puguin 
determinar en cada cas, hauran de depurar les seves aigües residuals en 
fosses sèptiques. 
9. D’acord amb els criteris aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA, en 
sessió de 28 de juny de 2001 i modificats el 17 de juliol de 2003, es 
condicionaran les actuacions de transformació d’usos o remodelació i/o 
ampliació de les construccions actuals a l’adopció de les mesures de protecció 
passiva enfront dels riscos d’inundació, en especial, pel que fa a les masies 
identificades per les fitxes M25 Can Illa, M26 Cal Masover, M27 el Molí, M28 la 
Masoveria, CR07 la Central, CR10 Mas Espiga, CR11 les Planetes, CR13 Can 
Pastor i R06 el Molinot o Molí petit d’en Illa, del Catàleg de masies i cases 
rurals, que estan situades en terrenys inundables pel curs fluvial del Ser, 
segons l’estudi d’inundabilitat que s’adjunta al POUM. 
 
Article 226 Establiments destinats a càmpings 
La implantació de càmpings, en aquelles zonificacions i unitats de paisatge on 
el POUM permeti aquest ús, requerirà, prèviament a l’obtenció de la llicència 
urbanística municipal, l’aprovació d’un pla especial urbanístic que estableixi 
l’ordenació i les condicions d’implantació, regulant, entre altres aspectes, la 
superfície d’actuació, l’emplaçament, ocupació, alçàries i la resta de 
paràmetres de les edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord 
amb l’estudi d’impacte i integració paisatgística que incorporarà. 
 
Article 227 Tanques 
1. Amb caràcter general, es prohibeixen els tancats que es puguin disposar en 
les particions de parcel·les i els associats a habitatges implantats en el sòl no 
urbanitzable. No obstant això, en els casos degudament justificats en què, per 
a l’activitat agrícola o ramadera, sigui necessària la construcció, i l’Ajuntament 
així ho autoritzi, aquesta es construirà de forma que no agredeixi el medi rural 
on s'emplaci, ni barri el pas als camins existents; les tanques s’hauran de 
separar un mínim de 6 metres des de l’eix dels camins rurals. 
2. Només, s’admetran els tancats de parcel·la amb elements vegetals, arbustos 
autòctons de baix consum hídric, com l’arç blanc o l’esbarzer, o amb estaques i 
filats, en el cas que l’activitat ho recomani. Es prohibeix la plantació en espais 
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). Les 
tanques o les seves parts, formades per filats o altres tipus d’elements 
metàl·lics, hauran de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural 
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de l’espai, i hauran de ser permeables a la fauna, la qual cosa suposa 
tancaments amb malla de 10 cm de costat, com a mínim. 
3. En cap cas, s’admetran tancats opacs de fàbrica, ni els que tinguin les 
característiques pròpies de les tanques urbanes. Amb tot això, l’Ajuntament 
podrà admetre la reposició de les tanques existents de pedra, així com la 
formació d’un tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les 
edificacions existents, separat, com a màxim, 10 m d’aquestes, quan les 
característiques particulars de la intervenció ho aconsellin, i aquestes parets 
seques no superaran l’alçària d’1,40 metres. Així mateix, quan així sigui 
requerit per raons de seguretat sanitària i d’acord amb la legislació sectorial, 
aquests tancats podran no admetre el pas de la fauna terrestre. 
4. No s’admetrà el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin 
necessàries per al desenvolupament dels usos agraris o ramaders. 
5. Les tanques, dins cada una de les de les unitats de paisatge, s’adaptaran a 
les característiques específiques que, per cada paratge, es determinen en 
aquestes normes. 
 
Article 228 Publicitat 
1. Amb caràcter general, queda prohibida la instal·lació o pintat de cartells i 
tanques publicitàries. 
2. S’admeten cartells anunciadors a les cartelleres i columnes emplaçades en 
espais públics, especialment reservats per a propaganda o informació no 
comercial i, tanmateix, es permeten els petits indicadors de senyalització de 
camins, itineraris d’interès... 
 
CAPÍTOL V REGULACIÓ D’USOS I EDIFICACIONS EXISTENTS EN SÒL NO 
URBANITZABLE 
 
Article 229 Edificacions i usos existents en sòl no urbanitzable 
1. Les edificacions i usos legalment implantats que s’ajustin als supòsits d’usos 
permesos en sòl no urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se, si es 
compleixen els requisits d’aquest POUM a què estiguin subjectes. 
2. Les edificacions residencials legalment implantades que no s’ajustin als 
supòsits d’usos permesos per la Llei d’urbanisme vigent i per aquest POUM, és 
a dir, que no estan incloses en el Catàleg de masies i cases rurals o no estan 
associades a explotacions rústiques i que, per tant, actualment no serien 
autoritzables, podran romandre sobre el territori en situació de disconformitat. 
Aquestes edificacions hauran de mantenir l‘ús d’habitatge familiar autoritzat i 
també podran destinar-se a serveis associats a càmping, sempre que concorrin 
els requisits fixats a l’article 56.1 del RLU. Podran realitzar obres d’ampliació 
limitades a aquelles que siguin necessàries i estiguin degudament justificades 
per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que s’ajustin a les 
disposicions generals i de qualificació que estableix aquest POUM. També, 
podran realitzar obres de reforma i consolidació, sempre que no s’hagin de 
refer els fonaments i/o parets mestres. Si les edificacions reuneixen les 
condicions mínimes d’habitabilitat, n’hi ha prou amb l’obtenció de la 
corresponent cèdula d’habitabilitat per a reprendre l’ús d’habitatge. Si hi 
manquen les condicions mínimes d’habitabilitat, les obres necessàries per 
assolir-les poden ser autoritzades mitjançant el procediment regulat a l’article 
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58 del RLU, sempre que siguin autoritzables d’acord amb aquest règim de 
disconformitat. 
3. Les edificacions legalment implantades per a usos diferents al d’habitatge o 
dels propis de la naturalesa agrària o ramadera, que no s’ajustin al règim d’ús 
del sòl no urbanitzable que estableix el LUC i aquest POUM, poden romandre 
sobre el territori en situació de disconformitat, mentre que es mantingui l’ús 
concret que va ser objecte d’autorització; es permet el canvi de titularitat i la 
renovació de les llicències d’ús. Els canvis d’ús s’han d’ajustar a les 
determinacions de la LUC i d’aquest Pla, llevat que es tracti de reprendre el 
mateix ús concret que va ser objecte de l’autorització; en aquest supòsit, cal 
obtenir les corresponents autoritzacions municipals i sectorials, si escau. No es 
permet realitzar ampliacions, només es permet les obres de reforma i 
consolidació puntuals, sempre que no es realitzin execucions successives que 
suposin una rehabilitació global de l’edifici. 
4. L’activitat destinada a magatzem i oficines per a la venda d’ous sense 
manipulació d’aliment (finca cadastral 001500600DG76H0001 MP), a nom de la 
societat “L’ou de l’Estany, SL”, podrà mantenir la seva activitat fins que es 
desenvolupi el sector de sòl urbanitzable PPU-06; en el moment que es pugui 
edificar en aquest sector, l’esmentada activitat s’haurà de traslladar sense cap 
dret indemnitzatori. 
5. En el cas d’edificacions o usos existents implantats il·legalment, en els quals 
hagi prescrit l’acció de reposició, s’haurà d’aplicar, estrictament, el règim de 
fora d’ordenació, d’acord amb l’article 108.2 i 108.3 de la LUC i 119.1 del RLU. 
Si l’acció de reposició no ha prescrit, no pot autoritzar-se cap tipus d’obra ni 
d’ús i s’han d’aplicar les mesures de protecció de la legalitat urbanística que 
preveu la LUC. Per a les edificacions o usos fora d’ordenació, s’executaran les 
actuacions necessàries que dicti l’Ajuntament, per tal de minimitzar els 
impactes que produeixin. 
6. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, l’Ajuntament 
adoptarà mesures per al desmuntatge o enderroc de les construccions no 
catalogades destinades a activitats subjectes a l’autorització ambiental, quan 
aquestes cessin definitivament. S’entendrà que una activitat ha cessat 
definitivament quan es produeix un període d’inactivitat superior a un any. 
 
CAPÍTOL VI ZONIFICACIONS DE SÒL NO URBANITZABLE 
 
Article 230 Qualificacions del sòl no urbanitzable 
1. Als efectes de regular les actuacions, aquest POUM qualifica el sòl no 
urbanitzable, atenent la seva naturalesa i valor en: 
- Zona agrícola comuna (clau 20b) 
- Zona agrícola de valor (clau 21) 
- Zona agrícola de valor. Hortes (clau 21f) 
- Zona forestal de valor (clau 22) 
- Zona d’interès paisatgístic i ecològic. Valor riberal (clau 24d) 
 
Article 231 Zona agrícola comuna (clau 20b) 
1. DEFINICIÓ: 
Comprèn els terrenys destinats a conreus agrícoles, prats i pastures, així com 
les instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de les 
activitats agrícoles i ramaderes. Són sòls que el POUM, per tal de garantir l’ús 
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racional del territori, decideix mantenir lliures i no incorporar-los en els 
processos urbans. 
2. USOS: 
Els usos admesos dins aquest espai són: 
a) Usos agrícoles, ramaders extensius i forestals. 
b) Ús ramader intensiu en règim d’estabulació permanent, regulats per la 
legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, sempre que aquesta 
no produeixi un impacte ambiental greu o pugui generar molèsties per olors o 
soroll sobre les zones habitades. 
c) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
d) A les edificacions en què així es determina en el Catàleg de masies i cases 
rurals, són admissibles els usos d’habitatge familiar, establiment hoteler 
exceptuant la modalitat d’hotel apartament, establiment de turisme rural, 
restauració o les activitats d’educació en el lleure, amb les condicions que s’hi 
estableixin per a cadascuna. 
e) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres, 
directament i justificadament, associat a l’activitat agrícola o ramadera. 
f) Turisme rural, únicament, en les edificacions incloses en el Catàleg de 
masies i cases rurals, en les seves ampliacions i construccions auxiliars 
directament vinculades. 
g) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis 
de la xarxa viària, excepte el sòl qualificat d’agrícola comú de protecció 
especial (PE i PE*). 
h) Càmpings, excepte en els sòls qualificats d’agrícola comú de protecció 
especial (PE i PE*). 
i) Activitats extractives, excepte en sòls de protecció especial (PE i PE*). 
Únicament, es poden admetre noves activitats extractives quan es determini 
que no produeixen repercussions ambientals i paisatgístiques negatives 
significatives, a través de la redacció d’un estudi d’impacte ambiental i un estudi 
d’impacte i integració paisatgística. Aquestes activitats no poden afectar, en 
cap cas, àrees amb presència d’espècies de flora o fauna d’interès destacat, 
hàbitats catalogats com d’interès comunitari o altres hàbitats d’interès destacat 
per la seva vulnerabilitat, raresa o representativitat, zones d’expectativa 
arqueològica o les zones més exposades visualment, com ara carenes, cims i 
punts elevats. 
Aquestes limitacions no són d’aplicació a les extraccions puntuals en cursos 
d’aigua justificades per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat 
autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES: 
En els sòls qualificats com a agrícola comú (clau 20b), es permeten les 
construccions i instal·lacions següents: 
a) Les activitats i equipaments d’interès públic autoritzats a l’empara de l’article 
47.4 de la LUC. 
b) Respecte a les noves construccions, només es permeten les destinades als 
usos agraris, ramaders, forestals i residencials permesos a l’apartat 2 d’aquest 
article. 
c) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es 
permeten, si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les 
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destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les possibles de les 
edificacions destinades a habitatge legalment establertes. 
d) En tots els casos, les edificacions hauran de complir les condicions que el 
POUM assenyala, per tal de garantir la seva integració en el paisatge. 
e) En les zones inundables en què l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no 
s’admet cap nova construcció o edificació, ni cap ús o activitat que suposi una 
modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
f) En les zones inundables per episodis extraordinaris en què l’instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de 
retorn de 500 anys, no s’admeten àrees d’acampada, ni cap nova construcció o 
edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es 
produeixi la condició d’inundació greu o moderada. 
 
Article 232 Zona agrícola de valor (clau 21) 
1. DEFINICIÓ: 
Comprèn els terrenys destinats a conreus agrícoles, prats i pastures, així com 
les instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de les 
activitats agrícoles i ramaderes. Són sòls agrícoles d’alt valor, perquè són 
altament productius i/o presenten una estructura parcel·lària adequada per a 
l’activitat i/o tenen una situació territorial òptima per a complir les funcions 
d’espai “corredor ecològic” entre espais d’interès natural declarats pel PEIN i 
espais inclosos en la Xarxa Natura 2000. 
2. USOS: 
Els usos admesos dins aquest espai són: 
a) Usos agrícoles, ramaders extensius i forestals. 
b) Ús ramader intensiu en règim d’estabulació permanent, regulats per la 
legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, i sempre que aquest 
no produeixi un impacte ambiental greu o pugui generar molèsties per olors o 
soroll sobre les zones habitades. 
c) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
d) A les edificacions en què així es determina en el Catàleg de masies i cases 
rurals, s’admeten els usos d’habitatge familiar, establiment hoteler exceptuant 
la modalitat d’hotel apartament, establiment de turisme rural, restauració o les 
activitats d’educació en el lleure, amb les condicions que s’hi estableixin per a 
cadascuna. 
e) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres, 
directament i justificadament associat a l’activitat agrícola o ramadera. 
f) Turisme rural únicament en les edificacions incloses en el Catàleg de masies 
i cases rurals, en les seves ampliacions i construccions auxiliars directament 
vinculades. 
g) Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis 
de la xarxa viària, excepte el sòl qualificats d’agrícola de valor de protecció 
especial (PE i PE*). 
h) Activitats extractives, excepte en sòls de protecció especial (PE i PE*). 
Únicament, es poden admetre noves activitats extractives quan es determini 
que no produeixen repercussions ambientals i paisatgístiques negatives 
significatives a través de la redacció d’un estudi d’impacte ambiental i un estudi 
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d’impacte i integració paisatgística. Aquestes activitats no poden afectar, en 
cap cas, àrees amb presència d’espècies de flora o fauna d’interès destacat, 
hàbitats catalogats com d’interès comunitari o altres hàbitats d’interès destacat 
per la seva vulnerabilitat, raresa o representativitat, zones d’expectativa 
arqueològica o les zones més exposades visualment, com ara carenes, cims i 
punts elevats. 
Aquestes limitacions no són d’aplicació a les extraccions puntuals en cursos 
d’aigua, justificades per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat 
autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES: 
En els sòls qualificats com a agrícola de valor (clau 21), es permeten les 
construccions i instal·lacions següents: 
a) Respecte a les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a 
l’empara de l’article 47.4 de la LUC: 
b) Els sòls agrícoles de valor de protecció especial (clau PE i PE*) estaran 
sotmesos a un règim especial de protecció, al qual fa referència l’article 47.5 de 
la LUC i que seran, per tant, incompatibles totes aquelles actuacions 
d’edificació o transformació del sòl que puguin afectar, de forma clara, el seu 
sistema ecològic, el seu paisatge o el seu valor agronòmic. 
c) Els nous elements d’infraestructures que hagin d’ubicar-se, necessàriament, 
en sòl de protecció especial, així com la millora dels existents en aquesta 
classe de sòl, adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i 
evitaran interferir els corredors hidrogràfics i biològics 
d) En els sòls agrícoles de valor de protecció territorial (clau PT), podrà ser 
denegada si hi ha alternatives raonables de localització en sòl no protegit 
específicament. 
e) Les noves infraestructures i la millora de les existents, que hagin d’ubicar-se 
en aquestes àrees de sòl protegit, mantindran criteris de correcta integració en 
la topografia i el paisatge existent, si bé les transformacions d’aquests seran 
admissibles amb un marge més ampli que per als sòls de protecció especial, en 
funció dels requeriments tècnics de la infraestructura. 
f) Respecte a les noves construccions, només es permeten les destinades als 
usos agraris, ramaders, forestals i residencials permesos a l’apartat 2 d’aquest 
article, excepte els habitatges familiars de nova construcció, directament i 
justificadament, vinculat a l’activitat agrària que no es podran emplaçar en sòls 
de protecció especial (clau PE i PE*). 
g) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es 
permeten, si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les 
destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les possibles de les 
edificacions destinades a habitatge legalment establertes. 
h) En tots els casos, les edificacions i actuacions hauran de complir les 
condicions que el POUM assenyala per tal de garantir la seva integració en el 
paisatge. 
i) En les zones inundables en què l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no 
s’admet cap nova construcció o edificació, ni cap ús o activitat que suposi una 
modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
j) En les zones inundables per episodis extraordinaris en què l’instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de 
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retorn de 500 anys, no s’admeten àrees d’acampada ni cap nova construcció o 
edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es 
produeixi la condició d’inundació greu o moderada. 
 
Article 233 Zona agrícola de valor. Hortes (clau 21f) 
1. DEFINICIÓ: 
Comprèn els terrenys destinats a petits conreus agrícoles de regadiu situats 
entre el Serinyadell i el teixit urbà. Són sòls agrícoles d’alt valor que convé 
preservar de la seva incorporació al procés urbà. 
2. USOS: 
Els usos admesos dins aquest espai són: 
a) Usos agrícoles 
b) Ús ramader per a consum i ús propi. 
c) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES: 
En els sòls qualificats com a agrícola de valor. Hortes (clau 21f), es permeten 
les construccions i instal·lacions següents: 
a) Respecte a les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a 
l’empara de l’article 47.4 de la LUC, estaran sotmesos a un règim especial de 
protecció al qual fa referència l’article 47.5 de la LUC i que seran, per tant, 
incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o transformació del sòl que 
puguin afectar, de forma clara, el seu sistema ecològic o el seu paisatge. 
b) Els nous elements d’infraestructures que hagin d’ubicar-se, necessàriament, 
en sòl de protecció especial, així com la millora dels existents en aquesta 
classe de sòl, adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i 
evitaran interferir els corredors hidrogràfics i biològics 
c) Respecte a les noves construccions, només es permeten les destinades als 
usos agraris com barraques d’eines vinculades a horts, vivers i hivernacles. 
d) En les zones inundables en què l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no 
s’admet cap nova construcció o edificació, ni cap ús o activitat que suposi una 
modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents, en cas d’avinguda. 
e) En les zones inundables per episodis extraordinaris en què l’instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de 
retorn de 500 anys, no s’admeten àrees d’acampada, ni cap nova construcció o 
edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es 
produeixi la condició d’inundació greu o moderada. 
 
Article 234 Zona forestal de valor (clau 22) 
1. DEFINICIÓ: 
Comprèn aquells terrenys que, per raó del pendent, l’existència de boscos i el 
paper important que tenen en la configuració de l’entorn i del paisatge, estan 
sotmesos a notables limitacions d’ús i d’edificació. També, tenen condició de 
terrenys forestals, en aplicació de la Llei 6/1988, els sòls rústics poblats 
d’espècies arbustives, de matolls i erms i determinats tipus d’erms. 
Aquest terrenys han de ser destinats a utilitzacions que no impliquin 
transformacions irreversibles de la seva naturalesa fonamentalment forestal, o 
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que no lesionin els valors ecològics, paisatgístics i productius que es 
protegeixen. 
2. USOS: 
Els usos admesos dins aquest espai són: 
a) Ús forestal 
b) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
c) A les edificacions en què així es determina en el Catàleg de masies i cases 
rurals, són admissibles els usos d’habitatge familiar, establiment hoteler 
exceptuant la modalitat d’hotel apartament, establiment de turisme rural, 
restauració o les activitats d’educació en el lleure, amb les condicions que s’hi 
estableixin per a cadascuna. 
d) Habitatge familiar existent. 
e) Turisme rural únicament en les edificacions incloses en el Catàleg de masies 
i cases rurals, en les seves ampliacions i construccions auxiliars directament 
vinculades. 
f) Es permet l’ús agrícola i ramader. Les rompudes de terrenys forestals 
s’ajustaran a l’article 23 de la Llei 6/1988 i a la normativa de la unitat de 
paisatge on s’emplaci. 
g) Activitats extractives, excepte en sòls de protecció especial (PE i PE*). 
Únicament, es poden admetre noves activitats extractives quan es determini 
que no produeixen repercussions ambientals i paisatgístiques negatives 
significatives, a través de la redacció d’un estudi d’impacte ambiental i un estudi 
d’impacte i integració paisatgística. Aquestes activitats no poden afectar, en 
cap cas, àrees amb presència d’espècies de flora o fauna d’interès destacat, 
hàbitats catalogats com d’interès comunitari o altres hàbitats d’interès destacat 
per la seva vulnerabilitat, raresa o representativitat, zones d’expectativa 
arqueològica o les zones més exposades visualment, com ara carenes, cims i 
punts elevats. 
Aquestes limitacions no són d’aplicació a les extraccions puntuals en cursos 
d’aigua justificades per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat 
autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES: 
En els sòls qualificats com a forestal de valor (clau 22), es permeten les 
construccions i instal·lacions següents: 
a) Respecte a les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a 
l’empara de l’article 47.4 de la LUC, s’entendrà que els sòls forestals de 
protecció especial estan sotmesos a un règim especial de protecció, al qual fa 
referència l’article 47.5 de la LUC i que seran, per tant, incompatibles totes 
aquelles actuacions d’edificació o transformació del sòl que puguin afectar, de 
forma clara, el seu sistema ecològic o el seu paisatge. 
Els nous elements d’infraestructures que hagin d’ubicar-se, necessàriament, en 
sòl de protecció especial, així com la millora dels existents en aquesta classe 
de sòl, adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran 
interferir els corredors hidrogràfics i biològics 
b) No es permeten noves construccions forestals, ni habitatges familiars 
vinculats a activitats agrícoles o ramaderes que hauran d’emplaçar-se en un 
altre tipus de sòl. 
c) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es 
permeten si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les 
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destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les possibles de les 
edificacions destinades a habitatge legalment establertes. 
d) En tots els casos, les edificacions i actuacions hauran de complir les 
condicions que el POUM assenyala, per tal de garantir la seva integració en el 
paisatge. 
e) En les zones inundables en què l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no 
s’admet cap nova construcció o edificació, ni cap ús o activitat que suposi una 
modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
f) En les zones inundables per episodis extraordinaris en què l’instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de 
retorn de 500 anys, no s’admeten àrees d’acampada, ni cap nova construcció o 
edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es 
produeixi la condició d’inundació greu o moderada. 
 
Article 235 Zona d’interès paisatgístic i ecològic. Valor riberal (clau 24d) 
1. DEFINICIÓ: 
Comprèn aquells terrenys que, per raó de l’existència de boscos de ribera i el 
paper important que tenen en la configuració de l’entorn i del paisatge, estan 
sotmesos a notables limitacions d’ús i d’edificació. Aquests terrenys han de ser 
destinats a utilitzacions que no impliquin transformacions irreversibles de la 
seva naturalesa fonamentalment forestal, o que no lesionin els valors ecològics, 
paisatgístics i productius que es protegeixen. Són sòls forestals d’alt valor 
perquè defineixen el paisatge i l’estructura del territori. 
2. USOS: 
Els usos admesos dins aquest espai són: 
a) Ús forestal. 
b) Activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 de la LUC que 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
c) A les edificacions en què així es determina en el Catàleg de masies i cases 
rurals, s’admeten els usos d’habitatge familiar, establiment hoteler exceptuant 
la modalitat d’hotel apartament, establiment de turisme rural, restauració o les 
activitats d’educació en el lleure, amb les condicions que s’hi estableixin per a 
cadascuna. 
d) Habitatge familiar existent. 
e) Turisme rural únicament en les edificacions incloses en el Catàleg de masies 
i cases rurals, en les seves ampliacions i construccions auxiliars directament 
vinculades. 
3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES: 
En els sòls qualificats com a d’interès paisatgístic i ecològic. Valor riberal (clau 
24d), es permeten les construccions i instal·lacions següents: 
a) Respecte a les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a 
l’empara de l’article 47.4 de la LUC, estaran sotmesos a un règim especial de 
protecció, al qual fa referència l’article 47.5 de la LUC i que seran, per tant, 
incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o transformació del sòl que 
puguin afectar, de forma clara, el seu sistema ecològic o el seu paisatge. 
Els nous elements d’infraestructures que hagin d’ubicar-se, necessàriament, en 
sòl de protecció especial, així com la millora dels existents en aquesta classe 
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de sòl, adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran 
interferir els corredors hidrogràfics i biològics 
b) No es permeten noves construccions ni habitatges familiars vinculats a 
activitats agrícoles o ramaderes que hauran d’emplaçar-se en un altre tipus de 
sòl. 
c) Respecte a les ampliacions possibles de les edificacions existents, només es 
permeten, si s’ajusten a la resta de la normativa urbanística i sectorial, les 
destinades a usos permesos a l’apartat 2 d’aquest article i les possibles de les 
edificacions destinades a habitatge legalment establertes. 
d) En les zones inundables en què l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no 
s’admet cap nova construcció o edificació, ni cap ús o activitat que suposi una 
modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda. 
e) En les zones inundables per episodis extraordinaris en què l’instrument de 
planificació hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de 
retorn de 500 anys, no s’admeten àrees d’acampada, ni cap nova construcció o 
edificació en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es 
produeixi la condició d’inundació greu o moderada. 
 
CAPÍTOL VII PROTECCIÓ DEL PAISATGE 
 
Article 236 Objecte i marc de referència 
L’objecte d’aquest POUM-SNU, en matèria de protecció del paisatge, és el 
reconeixement, ordenació i protecció del paisatge, en tant que resultat 
perceptible de la interacció entre les activitats humanes i la matriu biofísica del 
territori, a fi d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals 
i econòmics, amb el desenvolupament sostenible. 
Entesos, tant el paisatge com la sensibilitat social envers aquest, com a 
fenòmens evolutius i canviants al llarg del temps, la finalitat de les regulacions 
d’ordre específicament paisatgístic és propiciar que l’evolució del paisatge sigui 
harmònica amb l’evolució de la sensibilitat social, sense perjudici de fixar, amb 
un objectiu de permanència indefinida, aquells elements, paratges o pautes 
paisatgístiques d’especial valor patrimonial, ja sigui per la seva excel·lència 
estètica o pel seu valor identitari. 
És d’aplicació la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de 
Catalunya, així com les directrius de paisatge del Pla territorial de les 
comarques gironines. 
 
Article 237 Unitats de paisatge (clau UP) 
Amb la denominació d’unitats de paisatge, el POUM assenyala àmbits 
territorials –paratges– en què, per les seves característiques fisiogràfiques, el 
paisatge assoleix una identitat clarament perceptible i en els quals es proposen 
tractaments específics per afavorir el manteniment dels seus valors o per a 
minimitzar els aspectes negatius de la seva possible evolució. 
Mitjançant els instruments que prevegi la Llei de Paisatge, podran definir-se 
noves o diferents unitats i règims normatius que seran incorporats a l’ordenació 
municipal. 
Aquestes normes identifiquen deu unitats de paisatge que es delimiten en el 
plànol corresponent i corresponen als paratges següents: 
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- UP-1: Zona d’influència del Fluvià i del Ser 
- UP-2: les planes agrícoles 
- UP-3: el mosaic forestal 
- UP-4: el paisatge forestal de muntanya 
- UP-5: el paisatge urbà 
Els valors paisatgístics, pels quals s’identifiquen cadascuna d’aquestes unitats 
de paisatge, es descriuen a la memòria del POUM. 
En el corresponent plànol d’ordenació, es delimiten les unitats de paisatge que 
afecten terrenys classificats pel vigent POUM com a sòl urbà o sòl urbanitzable 
delimitat. En aquests casos, la normativa establerta per a les unitats de 
paisatge serà, únicament, d’aplicació transitòria fins que no es desenvolupi el 
sector o polígon on estiguin inclosos. 
 
Article 238 UP-1 Zona d’influència del Fluvià i del Ser 
Aquesta unitat de paisatge es considera com de fragilitat mitjana i valor molt alt, 
que resulta en una capacitat de càrrega baixa pel que fa a la possibilitat 
d’assumir alteracions sense veure's pertorbat. 
Pel que fa a les directrius d’ordenació d’aquesta unitat, que han de ser tingudes 
en compte en l’elaboració dels estudis d’integració i impacte paisatgístic, quan 
escaigui, i sense prejudici d’allò recollit en aquesta normativa o en altres 
disposicions legals, caldrà considerar allò següent: 
a) S’han de mantenir els elements del patrimoni cultural i agrari vinculats al riu 
com ara antics canals, ponts, recs etc. i s’han de reposar en un nou indret, si la 
seva afectació fos inevitable. 
b) Es prohibeix qualsevol tipus d’aprofitament forestal o alteració d’aquells 
arbres o arbusts situats dins de la zona fluvial i els que es trobin en continuïtat 
directa amb aquests, exceptuant els casos en què l’organisme competent en la 
gestió del risc hidrològic així ho consideri necessari. 
c) En el cas de les plantacions situades dins de la zona fluvial, un cop finalitzi la 
seva explotació, es restaurarà l’ecosistema fluvial amb espècies autòctones. 
Tampoc, es permetran ampliacions d’aquestes, si aquestes afecten la 
vegetació de ribera. 
 
Article 239 UP-2 Les planes agrícoles (Pla de Martís) 
Aquesta unitat de paisatge es considera com de fragilitat alta i valor alt, que 
resulta en una capacitat de càrrega baixa pel que fa a la possibilitat d’assumir 
alteracions sense veure's pertorbat. 
Pel que fa a les directrius d’ordenació d’aquesta unitat, que han de ser tingudes 
en compte en l’elaboració dels estudis d’integració i impacte paisatgístic, quan 
escaigui, i sense prejudici d’allò recollit en aquesta normativa o en altres 
disposicions legals, caldrà considerar allò següent: 
a) Cal mantenir els marges, bosquines i petites zones forestals entre els camps 
de conreu, a fi de mantenir la biodiversitat i les característiques paisatgístiques 
del paratge. 
b) S’ha d’evitar actuar sobre la topografia de l’àmbit, on es mantindran els 
desnivells actuals i es permet només la creació de talussos en aquells casos en 
què sigui degudament justificat (i en tot cas, sense superar els 2 metres 
d’alçària). 
c) Cal mantenir, de manera estricta, el caràcter agrícola d’aquesta unitat 
paisatgística i, per tant, a banda dels usos propis de la naturalesa rústica dels 
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terrenys i la possibilitat de rehabilitar o reconstruir masies i cases rurals, les 
actuacions específiques d’interès públic; d’acord amb allò recollit en l’article 
48.4 de la Llei d’urbanisme, només, s’hi poden admetre en aquells casos en 
què es demostri que no existeixen alternatives raonables d’ubicació per a 
aquestes actuacions. 
d) Pel que fa a les edificacions aïllades existents, aquestes hauran d’adoptar 
mesures de harmonització, mimesi o ocultació per integrar-se en el paisatge de 
l’entorn. L’acabat exterior de les façanes, els murs de contenció i les tanques 
es realitzaran utilitzant materials, textures i colors que mimetitzin les 
construccions amb l’entorn, com estucats, arrebossats o pedra del país de 
colors terrosos. 
e) Es mantindran les infraestructures agrícoles existents com ara les parets i 
els murs, els recs, les bases i els camins, així com la vegetació i bosquines 
intersticials, i s’han de reposar en un altra indret dintre de la mateixa finca, en 
cas d’haver de ser afectades inevitablement. 
 
Article 240 UP-3 El mosaic agroforestal 
Aquesta unitat de paisatge es considera com de fragilitat baixa i valor alt, que 
resulta en una capacitat de càrrega mitjana pel que fa a la possibilitat d’assumir 
alteracions sense veure's pertorbat. 
Pel que fa a les directrius d’ordenació d’aquesta unitat, que han de ser tingudes 
en compte en l’elaboració dels estudis d’integració i impacte paisatgístic, quan 
escaigui, i sense prejudici d’allò recollit en aquesta normativa o en altres 
disposicions legals, caldrà considerar allò següent: 
a) Cal mantenir els marges, bosquines, i bosc de ribera del Serinyadell entre 
els camps de conreu a fi de mantenir la biodiversitat i les característiques 
paisatgístiques. 
b) S’ha d’evitar actuar sobre la topografia de l’àmbit, on es mantindran els 
desnivells actuals, i es permet només la creació de talussos en aquells casos 
en què sigui degudament justificat. 
c) La construcció de tanques es limita, només, a aquells casos en què siguin 
imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. 
d) Cal mantenir les infraestructures agrícoles existents com ara les parets i els 
murs, els recs, les bases i els camins, així com la vegetació i bosquines 
intersticials, i s’han de reposar en un altre indret dintre de la mateixa finca, en 
cas d’haver de ser afectades inevitablement. 
 
Article 241 UP-4 El paisatge forestal de muntanya 
Aquesta unitat de paisatge es considera com de fragilitat alta i valor alt, que 
resulta en una capacitat de càrrega baixa pel que fa a la possibilitat d’assumir 
alteracions sense veure's pertorbat. 
Pel que fa a les directrius d’ordenació d’aquesta unitat, que han de ser tingudes 
en compte en l’elaboració dels estudis d’integració i impacte paisatgístic, quan 
escaigui, i sense prejudici d’allò recollit en aquesta normativa o en altres 
disposicions legals, caldrà considerar allò següent: 
a) En general, els usos i les activitats han de mantenir la coberta vegetal de 
caràcter forestal, sense perjudici de les activitats autoritzades. 
b) Cal potenciar la gestió forestal encarada a minimitzar el risc d’incendis 
forestal; es potenciaran els acords de custòdia del territori i s’impulsaran els 
plans tècnics de gestió i millora forestal, enfocats a reduir el risc d’incendis. 
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c) Els aprofitaments forestals s’han de portar a terme mitjançant tallades de 
selecció, amb la finalitat de reduir els impactes paisatgístics dels aprofitaments 
forestals. 
d) Les espècies d’aprofitament utilitzades seran preferentment espècies 
perennes (coníferes, alzines i suredes), per tal d’uniformitzar el cromatisme de 
les masses forestals. 
 
Article 242 UP-5 El paisatge urbà 
Aquesta unitat de paisatge es considera com de fragilitat baixa i valor baix, que 
resulta en una capacitat de càrrega alta pel que fa a la possibilitat d’assumir 
alteracions sense veure's pertorbat. 
Es tindran en compte les disposicions comunes d’ordenació i d’ús en sòl urbà i 
urbanitzable, així com la resta de les determinacions establertes per a la 
regulació del sòl urbà i urbanitzable. 
 
Article 243 Catàlegs i directrius del paisatge 
Serà d’aplicació el Catàleg de paisatge de les comarques gironines, aprovat 
definitivament el 27 de novembre de 2010, i les directrius de paisatge del Pla 
territorial de les comarques gironines. 
 
Article 244 Condicions generals per a les transformacions del sòl en els 
paisatges rurals. 
1. Sense negar el fet de la inevitable evolució del paisatge, el POUM adopta el 
criteri de preservar-lo i recrear-lo, quan sigui possible, en front de la tendència a 
la progressiva uniformització de l’espai. 
2. Sense perjudici de les toleràncies que calgui admetre en operacions d’interès 
estratègic general, expressament aprovades per la Generalitat de Catalunya, 
els projectes de transformació del territori rural compliran les condicions 
següents: 
a) Les actuacions de transformació de sòls han de mantenir l’escala de la 
compartimentació de l’espai agrícola productiu en les diverses peces (camps o 
unitats de producció agrícola) que, amb la seva dimensió, proporció, ritme i 
seqüència, defineixen els diversos paisatges rurals. 
b) Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats 
productives, ja siguin murs de pedra o altres materials o bé marges o espais 
residuals que concentren el desnivell i que poden presentar diferents 
tractaments vegetals (brolles, retalls de bosc, fileres d’arbres...). 
c) Per mantenir la biodiversitat en els àmbits predominantment agrícoles, cal 
conservar les peces relictes de bosc consolidat o antic. 
d) Són objecte de protecció i, en principi, s’han de conservar la xarxa de camins 
rurals, les infraestructures de rec i les construccions d’abric tradicionals 
complementàries de l’ús agrari, sense perjudici de les obres de millora que 
siguin necessàries. 
e) En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes d’infraestructura de servei 
local, s’aprofitaran els canals de pas i els corredors existents, i se seguiran les 
actuals vies de comunicació, procurant mantenir la unitat de les explotacions i 
evitar la fragmentació dels camps. 
 
Article 245 Condicions generals per a les edificacions aïllades 
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1. Les edificacions que s’ubiquen separades dels assentaments urbans són, en 
principi, interferències potencials al paisatge existent i, sense perjudici de les 
regulacions motivades per altres objectius, convé que estiguin subjectes a 
regulacions d’ordre paisatgístic. 
2. Als efectes d’aquest article, es consideren edificacions aïllades les que es 
poden realitzar en sòl no urbanitzable a l’empara del que estableix l’article 47 
de la Llei d’urbanisme, i també aquelles altres que estaran aïllades de fet, 
encara que s’ubiquin en peces de sòl que es classifiquen com a urbanitzables o 
urbanes amb la finalitat de possibilitar la implantació de l’ús i la construcció, 
perquè no estan entre els admissibles en sòl no urbanitzable. 
3. Les edificacions aïllades, segons els casos, podran seguir les estratègies 
d’integració en el paisatge següents: 
a) Harmonització 
b) Mimesis / camuflatge /ocultació 
c) Monumentalització 
L’estratègia d’harmonització és la preferent i pretén que les noves edificacions 
s’integrin en el paisatge com a components positius o, com a mínim, neutres, 
pel que fa a la qualitat d’aquest. 
L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos en què no és possible 
assolir un grau acceptable d’harmonització, i la integració només és possible 
adoptant les mesures adequades per a ocultar o fer perceptible, escassament, 
la imatge de la seva implantació. Aquesta estratègia pot complementar, quan 
convingui, la d’harmonització. 
L’estratègia de monumentalització pot ser indicada per a determinades 
construccions, en què la imatge hagi de passar a ser un component principal 
del paisatge. L’oportunitat d’aquesta estratègia requerirà un informe favorable 
de l’Observatori del paisatge. 
4. En defecte de regulacions específiques establertes per a les diferents unitats 
de paisatge pel mateix POUM o per catàlegs o plans especials urbanístics, les 
edificacions s’ajustaran a l’article 2.6 de les directrius del paisatge del Pla 
director territorial de les comarques gironines. 
5. Les edificacions que, pel seu caràcter, estiguin autoritzades a seguir 
l’estratègia de monumentalització no estaran subjectes a les limitacions 
assenyalades, sense perjudici de l’observança de les distàncies, servituds i 
altres condicions establertes amb criteris funcionals, de seguretat i ecològics. 
6. Aquelles edificacions compreses entre les autoritzables segons el que 
determina l’article 47 de la LUC que, per motius funcionals inevitables, hagin de 
situar-se en una ubicació, en la qual, pels seus requeriments de forma, no 
puguin complir algunes de les condicions establertes, utilitzaran els mitjans 
adequats, en especial, l’arbrat i les barreres visuals vegetals, per a assolir un 
grau d’integració acceptable en el paisatge. 
 
Article 246 Estudis d’impacte i integració paisatgística 
Els estudis d’impacte i integració paisatgística es regulen pel Decret 343/2006, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge i pels articles 4.1, 4.2 i 4.3 de les directrius del paisatge del Pla 
territorial parcial de les comarques gironines. 
 
CAPÍTOL VIII ÀMBITS DE GESTIÓ 
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Article 247 Plans especials urbanístics en el sòl no urbanitzable 
1. D’acord amb el que estableix l’article 67 de la LUC, dins el medi rural, el 
POUM delimita àmbits subjectes a planejament especial urbanístic amb la 
finalitat de: 
a) Millorar la situació i condicions de determinats àmbits rurals 
b) Concretar la titularitat, ús i ordenació d’àrees destinades a equipaments 
comunitaris 
c) Definir les condicions per a la protecció addicional del paisatge 
2. Els plans especials urbanístics definits pel POUM, en sòl no urbanitzable, 
són: 
PEU-04 Estació de servei 
PEU-05 Hípica Equinatur. Aprovat definitivament 
PEU-06 Canova de la Font. Aprovat definitivament 
PEU-07 Mas Pelegrí. Aprovat definitivament 
 
Article 248 PEU 04 Estació de servei 
1. OBJECTIUS: 
El desenvolupament del POUM, en aquest sector de sòl no urbanitzable, té 
com a objectiu essencial l’ordenació d’un equipament privat, destinat 
preferentment a estació de servei de carburants i de prestació de la xarxa 
viària, segons la descripció exposada a l’article 47.6 de la LUC en relació 
també amb l’article 52 del RLU. 
Aquest objectiu genèric es concretarà mitjançant la redacció d’un pla especial 
urbanístic, per tal de concretar i ajustar els límits del pla especial d’acord amb 
el traçat definitiu de la variant de la C-66, de definir la volumetria i condicions de 
l’edificació, ordenar els accessos, establir les zones de protecció i servitud, així 
com determinar els nivells de protecció paisatgística, relacionats amb la variant 
de Serinyà. 
2. ÀMBIT 
La superfície de l’àmbit del PEU no serà superior a 3.000 m² sòl, que se situarà 
dintre del gàlib assenyalat en els plànols d’ordenació d’aquest POUM, i que es 
concretarà en el moment de la seva redacció en funció del traçat definitiu de la 
C-66. 
3. RÈGIM DEL SÒL: sector de sòl no urbanitzable. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ 
L’ordenació definitiva la determinarà el PEU. 
El sostre màxim serà de 1.000 m² sostre. 
L’ordenació justificarà la no afectació del curs hídric que envolta els camps on 
s’ubicarà l’estació de servei. 
Aquest Pla es troba sotmès al procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb 
la Llei 6/2009. 
L’accés a l’estació des del desdoblament de la C-66 s’haurà de fer per la vialitat 
local, segons les prescripcions de la Direcció General de Carreteres. 
5. CONDICIONS D’ÚS 
S’admeten les instal·lacions destinades a la venda al públic de gasolina, gasoil i 
lubricants, i els usos complementaris associats, d’oficines i serveis (relacionats 
amb la instal·lació), comerç, restauració, i magatzem (relacionats amb la pròpia 
instal·lació). Es prohibeix, expressament, l’ús de taller de reparació 
d’automòbils. 
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Article 249 PEU 05 Hípica Equinatur 
1. OBJECTIUS: 
El desenvolupament del POUM, en aquest sector, s’ajusta a les determinacions 
del Pla especial aprovat per la CTUG el 14.05.2008 (DOGC 5660, de 30 de 
juny de 2012) que es manté vigent. 
2. ÀMBIT 
Correspon als límits assenyalats en els plànols. 
3. RÈGIM DEL SÒL: sector de sòl no urbanitzable. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
Les que determina el PEU aprovat definitivament 
 
Article 250 PEU 06 Canova de la Font 
1. OBJECTIUS: 
Condicionament de Can Canova de la Font seguint les determinacions del PEU 
aprovat per la CTUG el 10.11.2010 (DOGC 6023, de 13 de desembre de 2011) 
que es manté vigent. 
2. ÀMBIT 
Correspon als límits assenyalats en els plànols. 
3. RÈGIM DEL SÒL: sector de sòl no urbanitzable. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
Les que determina el PEU aprovat definitivament. 
 
Article 251 PEU 07 Mas Pelegrí 
1. OBJECTIUS: 
Condicionament del Mas Pelegrí a turisme rural dedicat a la pràctica 
professional del cicloturisme, seguint les determinacions del PEU aprovat per la 
CTUG el 24.07.2007 (DOGC 4998, de 30.10.2007) i modificat, puntualment, per 
la CTUG el 12.03.2010 (DOGC 5619, de 30.04.2010) que es manté vigent. 
2. ÀMBIT 
Correspon als límits assenyalats en els plànols. 
3. RÈGIM DEL SÒL: sector de sòl no urbanitzable. 
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 
Les que determina el PEU aprovat definitivament 
 
TÍTOL VIII INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ, ÚS DEL SÒL I DEL SUBSÒL 
 
Article 252 Actes subjectes a llicència 
1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal, tots els actes que s’enumeren a 
continuació: 
- Parcel·lacions urbanístiques 
- Obres de construcció i d’edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
En aquests casos, les llicències han de contenir, necessàriament, la previsió 
del nombre d’habitatges o d’establiments. 
- Canvi o reparació puntual d’elements estructurals. 
- Obres de modificació de l’aspecte exterior dels edificis, construccions i 
instal·lacions existents. 
- Execució o modificació d’obertures que afectin elements estructurals. 
- Obres de modificació de la distribució interior dels edificis i construccions 
existents. 
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- La demolició total o parcial de les edificacions, construccions i instal·lacions, 
excepte els casos declarats de ruïna imminent. 
- Primera utilització i ocupació dels edificis. 
- Autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb allò que 
estableix la LUC. 
- Canvi d’usos dels edificis i les instal·lacions. 
- Obres de construcció de piscines, pous, i obres de captació d’aigua. 
- Les instal·lacions i actuacions que afectin el subsòl. 
- La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin 
provisionals o permanents. 
- Divisions o segregacions de terrenys en sòl no urbanitzable. 
- Tallades d’arbres, ja formin o no part de la massa arbòria, en qualsevol classe 
de sòl; excepte els inclosos en plans de gestió forestal autoritzat per 
l’administració competent. 
- La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
- L’acumulació de residus i dipòsits de materials que alterin les característiques 
del paisatge. 
- L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
- Les extraccions d’àrids i l’explotació de pedreres. 
- Obres d’instal·lacions de serveis: instal·lació o estesa de línies elèctriques, 
telefòniques i telegràfiques, telefonia mòbil, cablejat, o similars o dispositius de 
telecomunicacions de qualsevol tipus, gas i tota la utilització del subsòl, sòl o 
espai aeri que comporti la utilització de materials no fungibles i perdurables. 
- Obres de connexió d’aigua i desaigües a les xarxes generals. 
- Moviments de terres com ara desmunts, esplanació, excavació o terraplenat, 
excepte que estiguin compresos en un projecte d’urbanització o edificació 
degudament aprovat o autoritzat. 
- Obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització. 
- Col·locació o modificació de rètols, cartells, cartelleres i tanques de 
propaganda visibles des de la via pública. 
- Col·locació de grues torre, ascensors, sínies, o altres aparells elevadors. 
- Col·locació de marquesines per a comerços. 
- Construcció de ponts, bastides i similars. 
- Apuntalament de façanes. 
- Reparació de cobertes i terrats. 
- Construcció de fosses sèptiques. 
- Modificació de balcons, lleixes o elements sortints. 
- Construcció de barraques provisionals d’obres. 
- La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
- La constitució d’un règim de propietat horitzontal, o bé d’un complex 
immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del 
nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per 
objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels 
que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. No cal la 
llicència, si la llicència d’obres ja conté el nombre de departaments individuals 
susceptibles d’aprofitament independent. 
2. La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques no 
deixarà sense efecte l’exigència de la llicència municipal. 
3. En cas d’urgència o d’interès públic excepcional, es tindrà en compte el que 
disposa l’art. 190 de la LUC. 
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4. Totes les obres que s’executin en compliment d’una ordre municipal i sota la 
direcció dels serveis tècnics de l’Ajuntament estan exemptes de l’exigència de 
la llicència municipal. 
5. No estan subjectes a llicència municipal les obres d’urbanització previstes en 
els plans i projectes degudament aprovats, ni les parcel·lacions o la divisió de 
finques incloses en un projecte de reparcel·lació. 
6. Les llicències tindran caràcter de document públic. Les llicències no suposen 
l’autorització municipal per als actes d’ocupació de la via pública o terrenys 
confrontants, ni per a altres usos o activitats relacionats amb l’obra autoritzada. 
7. Els actes als quals fa referència l’apartat primer d’aquest article, promoguts 
per òrgans de l’Estat, de la Generalitat o entitats de dret públic, estan igualment 
subjectes a llicència. 
8. Les sol·licituds de llicències es resoldran d’acord amb el procediment previst 
per l’article 75 i següents del Reglament d’obres i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
Article 253 Classificació de les llicències d’obres i instal·lacions 
1. Es consideraran, com a obres majors, la realització de les obres d’edificació, 
de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte 
exterior o afectin la seguretat de les construccions; i, en especial, les obres 
següents: 
- Construcció de tota classe d’edificis de nova planta incloses les edificacions 
auxiliars. 
- Ampliació de tota classe d’edificis de nova planta. 
- Reformes que afectin fonaments i elements estructurals (parets de càrrega, 
pilars, forjats) de l’edifici. 
- Reformes que no afectin elements estructurals (redistribució d’envans o 
decoració) que modifiquin la configuració de l’habitatge, o que suposi un 
increment o disminució del nombre d’habitatges o locals. 
- Enderrocs de construccions. 
- Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o que es trobin 
sotmeses a una protecció especial. 
- La instal·lació de cases prefabricades. 
- Piscines cobertes. 
- Les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les 
edificacions. 
- L’execució o modificació d’obertures de façanes. 
- Construcció de murs de contenció a partir d’una alçària d’1,50 metres. 
- Col·locació d’ascensors, sínies, o altres aparells elevadors. 
- L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
- Modificació de balcons, lleixes o elements sortints. 
- Plafons publicitaris. 
- Piscines descobertes. 
2. La resta d’obres es consideraran obres menors i, entre elles, les següents: 
- Reformes d’intervencions puntuals en la distribució interior que no modifiquin 
la configuració de l’habitatge, i que no suposi un increment o disminució del 
nombre d’habitatges o locals. 
- Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos. 
- La constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex 
immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del 
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nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions que tingui per 
objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels 
que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. 
- Obres d’instal·lacions de serveis: instal·lació o estesa de línies elèctriques, 
telefòniques i telegràfiques, telefonia mòbil, cablejat, gas i tota la utilització del 
subsòl, sòl o espai aeri que comporti utilització de materials no fungibles i 
perdurables, no incloses en projectes d’urbanització. 
- Urbanització de terrenys no inclosos en projectes d’urbanització. 
- Moviments de terres. 
- Tanques que no siguin murs de contenció. 
- Construcció de foses sèptiques. 
- La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
- Col·locació de rètols en façana i de marquesines de comerços. 
- Tallada d’arbres 
- Pous i obres de captació d’aigua. 
- L’acumulació de residus i dipòsits de materials que alterin les característiques 
del paisatge. 
 
Article 254 Documents necessaris per a la sol·licitud de llicències 
1. Les sol·licituds de llicència, que s’han de documentar d’acord amb el que 
estableix la normativa aplicable i les ordenances, han de precisar l’objecte i les 
condicions de l’obra o de l’actuació projectada, amb el detall suficient per a la 
deguda verificació amb la normativa i les ordenances esmentades. 
2. Els documents que s’hauran de presentar, per a la sol·licitud de la llicència 
d’obres majors, seran els necessaris per poder justificar el compliment de la 
normativa urbanística i sectorial, i que, en funció de les obres a realitzar, seran: 
a) Dos exemplars del projecte tècnic signats per un tècnic competent, visats pel 
corresponent col·legi oficial que, com a mínim, hauran de contenir la 
documentació següent: 
- Memòria 
- Pressupost 
- Plànol escala 1/1000, detallant la situació de l’edificació, fondàries, alçàries, 
etc. I justificant el compliment de la normativa urbanística d’aplicació (POUM). 
- Plànol d’emplaçament acotat, a escala 1/500, detallant l’amplada de carrers, 
construccions existents en les finques confrontats, els serveis urbanístics 
existents en un radi de 50 metre i modificacions, si escau, d’aquests. 
- Planta i secció topogràfica amb cotes de nivell amb equidistància d’un metre, 
on s’indiqui l’estat actual i la modificació, justificant l’adaptació topogràfica del 
terreny segons el POUM, l’edificació i l’arbrat existent. No serà necessària la 
presentació d’aquests plànols, quan els solars de què es tracti siguin 
edificables en illa tancada i no existeixi desnivell apreciable entre la rasant del 
carrer amb la qual confronti i la corresponent línia de profunditat edificable. 
- Plànols de les plantes, façanes i seccions necessàries per a la seva completa 
intel·ligència  i tota la informació convenient per a comprovar el compliment de 
les ordenances i normatives aplicables. 
- Indicació dels canals d’accés i de les connexions, de caràcter obligatori, amb 
les xarxes de distribució existents, expressió de les potències i cabals 
necessaris de cadascun dels serveis. 
- Justificació específica que el projecte compleix, en el seu cas, les normes de 
prevenció d’incendis i la legislació de telecomunicacions. 
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- Valoració del volum previsible de generació de residus i les seves 
característiques, especificant la instal·lació o instal·lacions de valorització o de 
disposició del rebuig autoritzades i inscrites en el Registre de gestors 
d’enderrocs per la junta de residus on es gestionaran. 
b) Impresos d’estadística d’arquitectura i habitatge per duplicat (en casos 
d’obra nova o ampliació d’habitatges). 
c) Fitxa tècnica o justificació de supressió de barreres arquitectòniques. 
d) En cas de tractar-se d’obres de reforma, es grafiarà, de diferent forma, la 
part que es conservi, l’obra o element que desaparegui i l’obra nova. 
2.1. En aquestes obres, abans de l’inici de les obres, caldrà aportar: 
a) Dues còpies del projecte executiu signats pel tècnic competent, visats pel 
corresponent col·legi professional. Quan el projecte executiu modifiqui el 
projecte objecte de la llicència, l’autor del projecte haurà d’emetre un certificat 
amb la relació de les esmenes o modificacions realitzades. 
b) Nomenament de contractista acreditant que està facultat per realitzar les 
obres. 
c) Una còpia del pla de control de qualitat en obra nova o gran reforma. 
d) Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut segons 
correspongui, d’acord amb el RD 1627/97, de 24 d’octubre. 
e) Acceptació de la direcció de les obres per part dels tècnics competents. 
f) Designació del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
3. Per a la sol·licitud de les llicències d’obres menors, caldrà que, en l’imprès de 
sol·licitud, s’especifiqui: 
- Les obres que es volen realitzar, especificades amb claredat. 
- El seu emplaçament. 
- Les dimensions de l’obra. 
- Fotografia, si afecten la façana. 
- Pressupost. 
4. Per a la sol·licitud de les llicències d’enderroc, a més de la documentació 
pròpia de les llicències d’obres majors, caldrà presentar: 
- Memòria tècnica referida al sistema a utilitzar, programa i precaucions a 
prendre en relació amb la via pública i les finques veïnes. 
- Fotografies en les quals es puguin apreciar, si existeix, a l’edificació a 
enderrocar, algun element d’interès especial per l’Ajuntament. Aquest podrà 
condicionar la llicència a la cessió d’aquells elements constructius antics -
reixes, rajoles, vidrieria, etc.- de valor històric o artístic, i que no siguin 
reutilitzats en la nova obra. 
5. Per a les llicències de parcel·lació, juntament amb la sol·licitud, caldrà 
presentar: 
a) Projecte de parcel·lació signat per un tècnic competent i visat, que consti de: 
- Memòria amb la descripció física i jurídica de les finques, acompanyada de 
nota simple informativa del Registre de la Propietat i descripció física de les 
parcel·les resultants. 
- Justificació del compliment de la normativa urbanística. 
- Plànol acotat de les finques inicials i finals. 
6. Per a les llicències d’instal·lació de grues torre: 
a) Projecte tècnic signat per un tècnic competent i visat pel corresponent 
col·legi professional. El projecte inclourà un plànol d’ubicació de la grua en 
relació amb la finca on es realitzi l’obra i les confrontants, amb indicació de la 
seva alçària màxima, posició del contrapès i de les àrees de l’escombratge de 
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la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo; això com a indicació de l’alçària 
de les edificacions i instal·lacions existents a la zona de l’escombratge. Si 
s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà també l’espai màxim a ocupar per 
la base de recolzament. S’especificarà, també, la reposició dels paviments i la 
desaparició de les bases de recolzament, per la qual cosa caldrà dipositar una 
garantia de la correcta reposició. 
b) Document visat pel col·legi oficial corresponent i expedit per un tècnic 
competent, acreditant que aquest assumeix el control del bon funcionament i la 
seguretat de la grua, quan aquesta romangui a l’obra, inclòs fins al seu 
desmuntatge. 
c) Pòlissa d’assegurança i rebut de pagament amb la cobertura total de la 
responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua, la seva 
estada a l’obra i el seu desmuntatge. L’import de l’assegurança serà de 50 
milions, actualitzada segons l’increment de l’IPC. 
d) Document que acrediti el compliment de les condicions de seguretat, 
coneguts com GR-1 expedit pels SSTT d’Indústria. 
e) Certificat d’utilització GR-3, supervisat per una ECA 
f) Abans de la posada en funcionament de la grua, caldrà aportar la certificació 
de l’empresa instal·ladora, acreditativa del perfecte estat de muntatge i 
funcionament de la grua, conegut com a GR-2, supervisada per una ECA. 
 
Article 255 Particularitats de la llicència de primera utilització dels edificis 
1. Estan subjectes, a la llicència de primera ocupació o utilització, les 
edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació 
substancial o d’ampliació. 
2. La llicència de primera utilització acredita el compliment del contingut i de les 
condicions imposades en la llicència d’obres. 
3. El procediment, la documentació i les condicions per a l’atorgament 
d’aquesta llicència són els regulats en els articles 90 i 91 ROAS: 
4. La sol·licitud de llicència de primera ocupació anirà acompanyada de la 
documentació següent: 
- El certificat final d’obra signat per la direcció facultativa de les obres. 
- Quan es tracti de primera utilització d’habitatges, si escau, el certificat de 
finalització de les instal·lacions de telecomunicacions d’acord amb allò que 
estableix el Reial decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures 
comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació i la 
normativa que el desenvolupa. 
5. No es podrà concedir aquesta llicència a parts d’edificis, excepte que les 
parts siguin clarament independents o separables entre sí, sinó que caldrà que 
es doni a l’edifici en conjunt, tal i com ha estat sol·licitat en la llicència 
d’edificació, excepte per a plantes baixes per a usos comercials. 
6. Aquesta llicència és imprescindible per al subministrament d’aigua potable, la 
prestació de qualsevol altre servei municipal i per a l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat. 
7. Aquesta llicència és independent de la instal·lació i obertura d’activitats 
mercantils i industrials. 
 
Article 256 Particularitats de la llicència de moviment de terres 
1. La llicència per a moviments de terres, en cap cas, podrà incloure l’obertura 
de vials, la seva urbanització, l’obertura de fonaments, excavacions de 
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soterranis o destrucció de jardins, sinó que haurà de limitar-se a obres 
d’anivellament i neteja de terres. 
2. L’Ajuntament podrà exigir un estudi geotècnic del terreny o solar, a criteri 
dels serveis tècnics municipals, quan se’n poguessin derivar perjudicis per 
tercers. 
 
Article 257 Particularitats de la llicència de tancament de parcel·la 
1. Els tancaments no es podran executar ni acabar per mitjà de qualsevol tipus 
de materials que constitueixin un perill per a la seguretat dels veïns. 
2. Els tancaments que es realitzin en sòl urbà i urbanitzable, amb un pla parcial 
aprovat, hauran de seguir les alineacions previstes per a sòl destinat a 
edificació privada i la normativa d’aplicació en el sector o zona. 
3. Les finques afectades de sistemes generals o locals i les situades en sòl 
urbanitzable, mentre que no tinguin un pla parcial, es podran tancar 
provisionalment, sempre que el propietari renunciï a la despesa d’aquesta 
tanca, a efectes d’execució d’aquells sistemes o dels plans parcials que es 
puguin aprovar, d’acord amb el procediment previst en l’article 53 de la LUC. 
 
Article 258 Particularitats de la llicència de tallada d’arbres 
1. Juntament amb la sol·licitud de la llicència, es presentarà una memòria 
justificativa de la necessitat o motiu de la tallada, que podrà ser acceptada o no 
per l’Ajuntament. També, es presentarà una memòria descriptiva de les 
espècies arbòries, característiques botàniques, nombre d’unitats, edat i altres 
detalls. 
2. Quan es tracti de sòl destinat, pel planejament vigent, a sistema, es prohibeix 
la tallada d’arbres, mentre que no s’executi el sistema. 
 
Article 259 Particularitats de les llicències de la qualificació nucli antic 
1. Per a sol·licitar una llicència d’obres menors que afecti l’arranjament de 
façanes, s’hauran d’indicar els materials i colors. En el cas que es proposin 
variacions del sanejament de la façana que afectin elements com ara 
canaleres, baixants, cornises, baranes o fusteria, s’adjuntaran, a la sol·licitud, 
els plànols d’estat actual i les modificacions proposades, dibuixats amb precisió 
a escala 1/50, amb detalls individualitzats dels elements a escala 1/20 (fusteria, 
llosanes, baranes de balcons, cornises, etc.). 
2. Per a sol·licitar la llicència d’obres majors, a més del que disposa l’article 
21.2, es presentarà la documentació següent: 
a) Plànol de situació i emplaçament, referits al conjunt de la zona i a l’illa 
respectivament, en les mateixes escales que queden assenyalades en la 
documentació específica d’aquest POUM. 
b) En el cas que s’intervingui en les façanes, o bé que es modifiquin, se 
substitueixin totalment o es construeixin de nova planta, es presentaran plànols 
a escala 1/50 de l’estat actual i de les modificacions proposades, incloses les 
façanes veïnes immediates, així com detalls a 1/20 dels elements 
individualitzats. 
c) Així mateix, es presentarà un alçat del sector del carrer a escala 1/100, en el 
qual es puguin comparar l’estat actual de l’edificació amb el de la nova 
proposta. 
 
Article 260 Condicions d'atorgament de llicències 
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1. Les llicències s'atorgaran amb la subjecció d'allò que es disposa en les 
Normes del POUM respecte a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions 
d'aprofitament, edificabilitat i ús. 
2. Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat, a 
l'administració, els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar 
la llicència d'edificació fins que no s'hagin complert els deures de cessió de 
terrenys i l’execució de la urbanització legalment procedents, sense perjudici 
del que preveu l'article 41 de la LUC. 
3. Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició 
de solar, cal ajustar-se a allò que disposen les normes urbanístiques i les 
disposicions reglamentàries en la matèria. 
 
Article 261 Caducitat, termini i pròrroga de les llicències 
1. Totes les llicències per a executar obres han de fixar un termini per a 
començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. 
Excepte que l’Ajuntament, raonadament, indiqui el contrari, el termini per 
començar les obres majors és de sis mesos (6 mesos), i el de les d’obres 
menors, tres mesos (3 mesos); al termini per finalitzar les obres majors és de 
trenta-sis mesos (36 mesos) i el de les obres menors és de divuit mesos (18 
mesos). 
2. La caducitat de la llicència es produeix pel transcurs d’ambdós terminis 
sense haver començat les obres, o bé sense haver-les acabades, un cop 
advertit el titular per l’administració actuant, abans d’un o des tres mesos del 
finiment dels terminis esmentats, respectivament, excepte que la llicència ja 
contingui, explícitament, aquest advertiment. 
3. La caducitat de la llicència ha de ser declarada per l’organisme competent 
per atorgar les llicències i determinarà l’arxivament de les actuacions. 
4. Havent caducat la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir, si no 
se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en 
vigor, llevat dels casos en què s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament. 
5. Les pròrrogues d’ambdós terminis, amb la sol·licitud prèvia del titular de la 
llicència, abans de dos o de cinc mesos del finiment dels previstos per al 
començament i per a l’acabament de les obres, respectivament, s’entén que 
són concedides "open legis" per la meitat del termini de què es tracti, i serà 
vàlida l’ordenació vigent en el moment que la llicència fou atorgada, encara que 
s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències en casos de 
pròrroga del termini de l’acabament de les obres. La pròrroga de les llicències 
no pot ser vàlidament demanada, si no ha passat almenys la meitat del termini 
a què es refereix la sol·licitud. La sol·licitud i la consegüent obtenció de la 
pròrroga del termini per a començar les obres no comporta, per elles mateixes, 
la pròrroga del termini per acabar-les. La pròrroga per acabar les obres només 
pot ser sol·licitada i obtinguda, si s’ha fet la cobertura d’aigües de l’edifici. 
6. Si havent transcorregut els terminis de pròrroga "ope legis", les obres no han 
estat començades o bé acabades, la llicència caducarà sense necessitat de 
l’advertiment previ; i, per a començar-les o bé acabar-les, caldrà demanar i 
obtenir una nova llicència, ajustada a l’ordenació en vigor, llevat dels casos en 
què s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. 
7. Les llicències es tramitaran segons allò que disposa l'article 75 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i d'acord amb la 
normativa d’aquesta ordenança. 
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Article 262 Establiment de terminis per a edificar 
L'Ajuntament podrà aplicar allò previst en els art. 175 al 186 de la LUC: 
1. Amb l'objectiu d'incentivar el sector de la construcció i d'evitar la retenció 
especulativa dels solars. 
2. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament podrà constituir el Registre municipal de 
solars sense edificar, seguint els tràmits previstos per la legislació vigent. 
 
Article 263 Llicències per a usos i obres de caràcter provisional 
Les llicències per a usos i obres de caràcter provisional s’adequaran a allò 
establert en els articles 53 i 54 de la LUC. 
 
Article 264 Infraccions urbanístiques 
Pel que fa als actes sense llicència o sense ajustament a les seves condicions, 
es regiran per allò que disposen la Llei d’urbanisme, el Reglament de la Llei 
d’urbanisme i una altra normativa vigent d’aplicació. 
 
Article 265 Inspecció de les obres 
1. Abans de començar l’execució d’una obra de nova planta, l’Ajuntament haurà 
d’assenyalar-ne les alineacions, i s’estén, a l’efecte, l’acta corresponent, la qual 
exigirà, al promotor d’aquesta obra, tota la responsabilitat en l’alineació de 
l’edifici, si, en la seva realització, s’ha ajustat a l’assenyalada en l’esmentada 
acta. Aquest assenyalament s’efectuarà prèvia sol·licitud per l’interessat. 
2. Així mateix, l’interessat comunicarà, a l’Ajuntament, el moment en què l’obra 
sobrepassi la rasant del carrer, i en el qual assoleixi l’alçària autoritzada, amb 
l’objecte que els serveis tècnics municipals efectuïn les comprovacions 
oportunes, de les quals s’estendrà l’oportuna Acta, perquè consti el resultat 
d’aquella comprovació. 
3. Acabades les obres, l’interessat ho notificarà a l’Ajuntament, adjuntant 
certificació del facultatiu Director d’aquestes, a l’objecte d’efectuar-ne la 
inspecció final. En ella, es comprovarà si l’interessat s’ha ajustat, en la seva 
realització, a la llicència atorgada, i també si s’han reparat tots els danys i 
perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües 
potables, cables elèctrics i qualsevol altre servei anàleg. Si la inspecció és 
favorable, es lliurarà, a favor del promotor, la corresponent llicència de primera 
utilització dels edificis. 
 
TÍTOL IX PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
 
Article 266 Inventari de béns protegits 
Es redacta aquest inventari de béns protegits, el qual forma part de la 
documentació del POUM, mentre que no es redacti un pla especial urbanístic 
de protecció del patrimoni. 
L’inventari està format per un conjunt d’elements arquitectònics i jaciments 
arqueològics identificat en els plànols d’ordenació amb la lletra (E), els 
elements arquitectònics i amb la lletra (J) els jaciments arqueològics i 
paleontològics. L’objecte d’aquest inventari és evitar que es destrueixin 
testimonis del patrimoni arquitectònic, històric i arqueològic de notòria qualitat 
de diferents èpoques, i que es perdin els valors històrics i culturals a causa de 
canvis d’ús desafortunats, de desídia o d’obres de modernització, que malmetin 
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els seus valors, que els confereix el fet de ser exemples d’una manera de fer 
que el temps ha deixat enrere. 
L’inventari distingeix (J) i (E), establint diferents nivells de protecció: 
 
Del Nivell 1 Béns culturals d’interès nacional (BCIN): dóna 
E-1 1.757 Castell de Teià / Can Parella 
E-2 1.758 Mas fortificat Cal Ferrer de les Torres / Can Genover i capella de 
Santa Anna 
E-3 1.759 la Torre de l’Hereu 
J-1 Zona arqueològica de les coves prehistòriques de Serinyà, que inclou els 
jaciments de: 
J-1a 4.720 l’Arbreda o cova de l’Arbreda 
J-1b 4.721 Mollet I o la cova de Mollet 
J-1c 4.722 Mollet II 
J-1d 4.723 Mollet III 
J-1e 4.724 Cova Estreta 
J-1f 4.725 Cova del Reclau Viver 
J-1g 4.726 Cova d’en Pau 
J-1h 4.727 Cova d’en Costa 
J-1i 4.728 Cau d’en Roure 
J-1j 4.729 L’Arbreda II o l’Arbreda petita 
Així mateix, qualsevol edifici fortificat o amb elements defensius, i també les 
creus de terme i els escuts anteriors a 1863 tenen la consideració de béns 
culturals d’interès nacional (BCIN), ja que les fortificacions són protegides pel 
Decret de castells de 22 d’abril de 1949, i les creus de terme i els escuts pel 
Decret de 14 de març de 1963 de protecció d’escuts, emblemes, pedres 
heràldiques i creus de terme. Aquests dos decrets queden recollits per la 
disposició addicional segona de la Llei 16/1985, que declara aquests elements 
de bé d’interès cultural –BIC-, i per la disposició addicional primera de la Llei 
9/93, per la qual els béns d’interès cultural esdevenen béns d’interès cultural 
nacional –BCIN. 
Del Nivell 2 – Béns culturals d’interès local (BCIL): 
E-4 15.353 Església parroquial de Sant Andreu de Serinyà 
E-5 38.272 Ermita de Sant Miquel de Sesvinyes 
E-6 38.275 Capella de Sant Sebastià 
E-7 38.282 Can Illa i capella de la Divina Pastora 
E-8 38.279 Can Aulina 
E-9 15.352 Can Carreres 
E-10 38.283 Can Malloles 
E-11 38.277 Ca l’Arboçar 
E-12 38.284 Can Reixac 
E-13 38.293 Mas Gatielles 
E-14 38.301 Can Servosa 
E-15 38.286 Can Solana 
E-16 Ariet de Can Mollet 
E-17 Molí de Can Carreres 
E-18 15.351 Edifici de les Escoles i Ajuntament de Serinyà 
E-19 15.373 Pont sobre el riu Ser 
E-20 38.278 Can Beia 
E-21 38.287 Mas el Pou 
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E-22 38.289 el Sindicat 
E-23 38.307 Pou de Glaç de Serinyà 
E-24 Mas Xerric 
Del Nivell 3- Àrees arqueològiques i paleontològiques reconegudes: 
J-2 4.713 Voltants de Serinyà 
J-3 4.714 Abric sepulcral davant de la Bora Gran 
J-4 4.715 Bora gran d’en Carreres 
J-5 4.716 Cova petita dels Encantats 
J-6 4.717 Racó d’en Salvador o Cau d’en Salvador 
J-7 4.718 Cau d’en Quintana 
J-8 4.719 Cova dels Encantats 
J-9 4.730 Cal Ferrer de les Torres 
J-10 4.704 Camp 66 (en el límit amb el municipi de Porqueres) 
J-11 4.732 Camp 79 
J-12 4.733 Camp 101 i 102 
J-13 4.734 Can Terrades 
J-14 4.735 Camp 95 
J-15 4.736 Camp 65 
J-16 4.737 Camp 76 
J-17 4.738 Camp 83 i 89 
J-18 4.731 Jaciment paleontològic Talús de Serinyà 
 
Núm.: número de l’element de l’Inventari del patrimoni cultural immoble de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
Pel que fa a la informació de la situació dels jaciments en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà i urbanitzable i de sòl no urbanitzable, cal dir que se 
situa el jaciment, però no es delimita l’abast. 
 
Article 267 Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni 
El pla especial urbanístic que es redacti, per a la protecció del patrimoni del 
municipi de Serinyà, tindrà com a objectius: 
1. Concretar l’inventari segons els elements que recull el POUM i altres 
elements o conjunts que responguin a un nivell suficient d'interès. 
2. En la redacció del Pla especial, també es podrà excloure algun dels 
elements inclosos a l’inventari, justificant degudament els motius d’exclusió. 
3. El Pla especial també podrà reduir, al mínim, les condicions de protecció a 
algun dels elements inclosos a l’inventari. 
4. El Pla especial ha de definir, exhaustivament, els perímetres corresponents a 
cadascun dels elements catalogats, amb el contingut de la protecció específica 
per a cada un d'ells. 
5. El Pla especial ha de definir un règim particular economicofiscal, amb la 
finalitat d’estimular i fomentar la conservació, millora i reposició dels elements 
catalogats. 
 
Article 268 Condicions de les obres de consolidació i conservació 
1. Mentre que no sigui vigent el Pla especial corresponent, es podran autoritzar, 
únicament, obres de consolidació i conservació de caràcter urgent, amb un 
informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els 
usos seran concordants amb les característiques i posada en valor dels edificis 
a protegir. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.2014157/162 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14084006-2014



 151 

2. Així mateix, mentre que no sigui vigent el Pla especial, es limitaran les 
modificacions dels edificis catalogats als elements no estructurals ni constitutius 
de les seves característiques formals. El projecte de modificació haurà de 
justificar la conveniència o necessitat de les obres de modificació, que es 
descriuran en una memòria i es grafiaran en plànols de planta, secció i alçats. 
3. La concessió de la llicència d’obres està sotmesa a l’informe previ 
corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 269 Autoritzacions en bens declarats BCIN 
En aplicació de l’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, la competència per aprovar projectes i obres que afectin un bé 
declarat com a BCIN és del Departament de Cultura. 
 
Article 270 Condicions de les obres i intervencions en jaciments 
Per tal d’assegurar la protecció adequada del patrimoni cultural, caldrà 
comunicar, al Servei d’Arqueologia i Paleontologia, qualsevol obra o intervenció 
que es pretengui en els llocs detallats com a jaciments arqueològics o 
paleontològics. 
En el procediment de concessió de les corresponents llicències d’obres, si 
escau, el promotor presentarà un informe especialitzat relatiu a la incidència 
que la intervenció pot tenir en les restes arqueològiques. 
 
Article 271 Descatalogacions dels béns protegits 
Les descatalogacions de béns protegits s’han de tramitar segons s’especifica a 
l’article 17.4 de la Llei 9/93 de protecció del patrimoni cultural català, amb un 
informe de la Comissió Territorial del Patrimoni. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
PRIMERA Edificacions i usos en situació de fora d'ordenació 
1. Resten qualificats en situació urbanística de fora d’ordenació els edificis, les 
construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l’aprovació d’aquest 
POUM, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, 
enderrocament o cessament. 
2. També, queden en situació de fora d’ordenació els habitatges existents en el 
sòl no urbanitzable, que no es recullen en el catàleg de masies i cases rurals, ni 
a l’annex de llistat d’habitatges aïllats en sòl no urbanitzable que s’incorpora en 
aquest POUM, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.a) de la disposició 
transitòria sisena RLU. 
3. Igualment, resten en situació de fora d’ordenació les edificacions 
preexistents en sòl no urbanitzable, destinades a usos diferents de l’habitatge, 
implantades il·legalment i a les quals no sigui possible aplicar les mesures de 
restauració previstes en el capítol II del títol setè del LUC, ni s’ajustin a les 
determinacions d’aquest POUM. 
4. A les construccions i les instal·lacions en situació de fora d’ordenació, els és 
d’aplicació el que disposen els apartats 2 i 3 de l’art. 108 LUC i art. 119.1 RLU i, 
en conseqüència, no poden ser objecte d’obres de consolidació, d’augment de 
volum o de modernització, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les 
construccions i instal·lacions esmentades. Les obres que s’hi autoritzin no 
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podran comportar un augment de valor d’expropiació i, en tot cas, quedaran 
supeditades a la formalització de la renúncia de l’augment de valor 
d’expropiació en el Registre de la Propietat. 
5. Pel que fa als usos, es podran mantenir els preexistents, d’acord amb el que 
estableix l’article 119.4 RLU. Per als canvis d’ús de les construccions i 
instal·lacions, es poden autoritzar els previstos a l’art. 53.3f de la LUC, els de 
l’art. 61.1 RLU i els d’oficina i activitats comercials, amb caràcter provisional i 
amb les condicions establertes a l’art. 53 LUC i art. 61 RLU. 
6. D’acord amb l’article 119.1 d) RLU, les construccions en situació de fora 
d’ordenació, per raó de resultar afectades, parcialment, per una nova alineació 
de vial subjecta a cessió gratuïta, però que no estiguin incloses en cap sector 
de planejament derivat, ni en cap polígon d’actuació urbanística, se’ls aplica el 
règim que s’estableix a la disposició transitòria segona per als edificis i usos en 
situació de volum disconforme. 
7. Els terrenys sobre els quals se situïn els edificis, les construccions, les 
instal·lacions i els usos en situació de fora d’ordenació no podran parcel·lar-se 
o segregar-se. 
 
SEGONA Volum i ús disconformes 
1. Els edificis i les instal·lacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Pla, que 
resultin disconformes amb els paràmetres imperatius o amb les condicions 
bàsiques d’edificació o d’ús que aquest Pla determina, i que no estiguin 
incloses en els supòsits de la disposició transitòria primera, estan en situació de 
volum o ús disconforme, subjectes al règim que estableixen els apartats 4 i 5 
de l’art. 108 LUC i art. 119.2 RLU. 
2. En els edificis i instal·lacions amb volum disconforme, s’autoritzaran totes les 
obres de consolidació i canvi d’ús d’acord amb les condicions bàsiques que 
aquest Pla estableix per a cada zona i, si escau, un augment de volum. 
3. L’autorització o denegació d’augments de volum sobre edificis disconformes 
es regularà pels criteris següents: 
a) No s’admetrà un augment de volum sobre edificis disconformes, quan tinguin 
una superfície o sostre edificable igual o superior al que permet el Pla, a la 
parcel·la. 
b) En els edificis anteriors a l’aprovació del POUM vigent, emparats amb la 
llicència, amb volum disconforme, però que no es trobin en els supòsits definits 
en el punt anterior, es podrà sol·licitar l’ampliació sempre que es donin totes i 
cadascuna de les condicions següents: 
- L’ampliació s’ajusti a les condicions d’edificació de la zona. 
- L’ampliació estarà limitada per la diferència entre el sostre i/o volum màxim 
permès per al seu emplaçament pel vigent POUM i el sostre i/o volum existent 
de l’edifici. 
- L’increment de volum es destini als usos permesos a la zona. 
4. Les obres de rehabilitació permeses en volums disconformes seran: 
a) Actuacions que comportin la consolidació parcial dels elements estructurals 
i/o dels fonaments i/o dels tancaments. 
b) Actuacions en instal·lacions, equipaments comuns, redistribució 
generalitzada d’espais acabats i obres interiors en habitatges i locals. 
5. També, es consideren, com a ús disconforme, les activitats de categoria 
superior a la màxima admesa a la zona on s'emplacen. Per a aquestes 
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activitats, només s'admetran canvis de millora i ampliació d’ús que no 
incrementin la càrrega contaminant de l'activitat autoritzada. 
 
TERCERA Edificació i segregació de parcel·les amb volums disconformes 
No es permetrà la segregació de les parts de parcel·les ocupades amb volum 
disconforme de les parts on es materialitzi l’aprofitament, segons l’ordenació de 
l’edificació prevista pel Pla. 
 
QUARTA Parcel·les inferiors als paràmetres urbanístics 
1. En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de 
superfície i/o dimensions inferiors a les que estableixi aquest Pla per a la zona 
on s'emplacen, es consideraran edificables, sempre que constin escripturades 
abans de l’aprovació inicial d’aquest POUM i compleixin les condicions de 
parcel·lació del planejament anterior. 
2. També, tindran la consideració d’edificables les parcel·les existents, entre 
d’altres construïdes, de superfície o dimensions inferiors a les que estableixi el 
POUM per a la zona on s’emplacen, en les quals no hi ha possibilitat física 
d’obtenir la parcel·la mínima establerta en aquest POUM i siguin anteriors a 
l’aprovació de l’anterior planejament general. 
 
CINQUENA Règim de llicències en edificacions incloses en sectors urbans no 
desenvolupats 
En les edificacions, instal·lacions, i usos inclosos en polígons d’actuació 
urbanística o sectors de millora urbana, únicament, es podran autoritzar les 
obres i canvis d’ús regulats a l’article 108.2 i 108.3 de la LUC, amb les 
condicions establertes per aquests articles. Mentre que no es desenvolupin els 
sectors o polígons on estiguin inclosos, podran mantenir l’ús existent. Aquestes 
autoritzacions es tramitaran d’acord amb les llicències provisionals regulades a 
l’article 54 de la LUC. 
 
SISENA Finques en sòl no urbanitzable inferiors a la unitat mínima de conreu 
Les finques existents en sòl no urbanitzable, de superfície i/o dimensions 
inferiors a la unitat mínima de conreu, en funció de la qualificació que estableixi 
aquest Pla, per a la zona on s'emplacen, sempre que constin escripturades 
abans de l'aprovació inicial d’aquest POUM, mantindran els seus usos actuals, 
però no podran ser objecte d’autorització de nous usos i construccions, a 
excepció dels àmbits delimitats subjectes a desenvolupament mitjançant un 
PEU en aquest POUM. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA A continuació, s’enumeren aquells instruments de planejament, el 
contingut dels quals ha estat modificat o incorporat a aquest Pla d’ordenació 
urbana municipal de Serinyà i, per tant, seran derogats quan sigui vigent aquest 
POUM: 
Planejament general: 
• Normes subsidiàries de planejament del municipi de Serinyà, aprovades 
definitivament per la CUG el 29.11.1989 (DOGC 1274, de 30.03.1990) 
• Text refós de les normes urbanístiques de les NNSS de Serinyà, aprovat 
definitivament per la CTUG el 16.03.2006 (DOGC 4644, de 30.05.2006) 
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• Modificació puntual 1 de les NNSS de Serinyà. Ampliació de sòl urbà en la 
zona del Reclau, aprovada definitivament per la CUG el 19.11.1997 (DOGC 
2659, de 12.06.1998) 
• Modificació puntual 2 de les NNSS de Serinyà. Zonificació 8A i 8B del sòl no 
urbanitzable, aprovada definitivament per la CUG el 07.06.2000 (DOGC 3217, 
de 01.09.2000). 
• Modificació puntual 3 de les NNSS de Serinyà. Paràmetres de la zona 
ordenació en illa tancada clau 5 i tractament de façanes en el nucli urbà, 
aprovada definitivament per la CUG el 10.05.2000 (DOGC 3187, de 
20.07.2000). 
• Modificació puntual 4 de les NNSS de Serinyà. Ampliació del carrer Nou i 
qualificació, com a espai lliure, d’uns terrenys contigus al cementiri, aprovada 
definitivament per la CUG el 06.06.2001 i donar conformitat al text refós 
sol·licitat el 06.03.2002 (DOGC 3638, de 17.05.2002) 
• Modificació puntual 5 de les NNSS de Serinyà. Unitat d’actuació UA-7, 
aprovada definitivament per la CUG el 06.06.2001 i donar conformitat al text 
refós sol·licitat el 02.10.2002 (DOGC 3799, de 14.01.2003) 
• Modificació puntual 6 de les NNSS de Serinyà. Regulació de les granges 
existents, aprovada definitivament per la CTUG el 26.02.2003 (DOGC 3976, de 
29.09.2003) 
• Modificació puntual 7 de les NNSS de Serinyà. Unitat d’actuació UA-6, 
aprovada definitivament per la CTUG el 26.02.2003 (DOGC 3888, de 
21.05.2003) 
• Modificació puntual 8 de les NNSS de Serinyà. Sector SAU-industrial, 
aprovada definitivament per la CTUG el 26.03.2003 i donar conformitat al text 
refós sol·licitat el 18.06.2003 (DOGC 4111, de 14.04.2004) 
• Modificació puntual 9 de les NNSS de Serinyà. Unitat d’actuació UA-8, 
aprovada definitivament per la CTUG el 26.03.2003 i donar conformitat al text 
refós sol·licitat el 01.06.2006 (DOGC 4679, de 19.07.2006). 
 
SEGONA A continuació, s’enumeren aquells instruments de planejament, el 
contingut dels quals no s’incorpora a aquest Pla d’ordenació urbana municipal 
de Serinyà i, per tant, continuaran essent vigents: 
• PEU Hípica Equinatur aprovat definitivament per la CTUG el 14.05.2008 
(DOGC 5660, de 30.06.2012) 
• PEU Canova de la Font aprovat definitivament per la CTUG el 10.11.2010 
(DOGC 6023, de 13.12.2011) 
• PEU Mas Pelegrí aprovat definitivament per la CTUG el 24.07.2007 (DOGC 
4998, de 30.10.2007) i modificat, puntualment, per la CTUG el 12.03.2010 
(DOGC 5619, de 30.04.2010) 
 
TERCERA A continuació, s’enumeren aquells instruments de planejament, el 
contingut dels quals ha de ser modificat per les determinacions d’aquest Pla 
d’ordenació urbana municipal de Serinyà: 
• Pla parcial Barló aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d‘Urbanisme de Girona el 18.12.1997 (DOGC de 02.07.1998) 
 
QUARTA Pel que fa als camins rurals en sòl no urbanitzable definits pel POUM, 
correspon a la incorporació de l’Inventari de camins del municipi de Serinyà 
promogut pel Consell Comarcal de Pla de l’Estany i la cartografia disponible. 
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Aquest Inventari es va transmetre a la Direcció General del Medi Ambient el 
09.02.04 (registre d’entrada DMAH de data 11.02.04) per a la seva aprovació. 
En el moment d’aprovació d’aquest POUM, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural no ha completat la tramitació 
administrativa d’aprovació de l’Inventari. En el cas que aquest Inventari 
s’aprovés amb diferències substancials respecte d’aquest Pla, caldrà adaptar el 
planejament general a les modificacions que puguin produir-se. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 25 de març de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de Terrassa.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 29 de gener de 2014, va adoptar, entre
altres, l’acord següent:

Exp.: 2013 / 052694 / B

Pla especial urbanístic d’un centre d’hípica al camí de can Bogunyà, al terme municipal de Terrassa

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic d'un centre d'hípica al camí de can Bogunyà, del municipi de
Terrassa, promogut pel senyor Pere Falguera Gómez i tramès per l’Ajuntament, amb el benentès que en el
moment de l’atorgament de la llicència municipal caldrà acreditar que es disposa del pla de manteniment de la
canalització i cobriment del torrent del Cançoner, en compliment de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat
immediata tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i, si escau, als propietaris afectats.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles
10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la
possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que
preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
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de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/52694/B&set-locale=ca

Barcelona, 25 de març de 2014

M. Teresa Manté Prats

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic d’un centre d’hípica al camí de can Bogunyà, del municipi de
Terrassa

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf

(14.084.084)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
PLA  ESPECIAL  URBANÍSTIC  D’UN  CENTRE  D’HÍPICA  AL  CAMÍ  DE  CAN  BOGUNYÀ,  DEL 
MUNICIPI DE TERRASSA 
 

Capítol 1. Àmbit i règim urbanístic del sòl 
 
Article 1.‐ Objecte del Pla especial 
L’objecte de  les Normes contingudes en el present Pla especial és regular  les condicions per a  la 
implantació d’un  centre d’hípica al  camí de  can Bogunyà, al municipi de Terrassa,  i establir  les 
determinacions  necessàries  per  a  l’ordenació  detallada  de  les  construccions  necessàries  i  les 
instal∙lacions complementàries per tal de poder desenvolupar l’activitat. 
 
Article 2.‐ Àmbit territorial 
L’àmbit territorial del Pla especial ve delimitat en els plànols de situació i emplaçament.  La finca 
objecte del Pla especial comprèn una porció de terreny de 17.523,50 m². La finca es troba situada 
a la part superior de l’autovia Orbital B40 amb accés des del camí de can Bogunyà.  
 
Article 3.‐ Classificació i qualificació del sòl 
1. El sòl comprès dins dels  límits del sector està classificat actualment pel POUM de Terrassa 

com  a  sòl  no  urbanitzable,  dins  de  la  zona  clau D5  “entorn  del  parc  natural”  (art.  226  – 
POUM), amb la component de qualificació forestal, clau f.   

2. El Pla especial que es tramita manté la qualificació. 
3. El Pla especial del sector fixa  les ocupacions, el sostre màxim  i  la rehabilitació dels volums  i 

cossos edificats que es mantenen. 
4. Paràmetres bàsics del sector. 
 

QUADRE urbanístic comparatiu   
Condicions d'edificació Estat actual Pla especial 
Finca mínima 15.000 m² 17.523,50 m² 
Separació mínima límits a camí 20 m 20 m 
Separació mínima a finca 20 m 20 m 
Altura màxima en carener   Nau 1: 8,50 m 
    Nau 2: 9,20 m  
Coeficient d'edificabilitat 0,05m² st/m²s   

                 Existent 0,22m² st/m²s 0,14m² st/m²s 
        Sostre màxim   2.453,30 m² 

 
Capítol 2. Regulació específica del Pla especial 
 
Article 4.‐ Adaptació topogràfica del terreny 

1. Les plataformes d’anivellació a la vora de la partió amb el camí de can Bogunyà s’hauran 
de  disposar  de  forma  que  no  ultrapassin  talussos  ideals  de  pendent  1:1  (altura‐base) 
traçats des de les cotes del límit.  
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2. Amb  la resta de partions  i dins  l’àmbit del Pla, es regiran segons ordenances municipals, 
art. 285. 

3. En cas d’efectuar‐se excavacions o moviment de terres caldrà atenir‐se al que preveu  la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de 
març,  del  Reglament  de  protecció  del  patrimoni  arqueològic  i  paleontològic,  atesa  la 
importància de  la geozona 333  (successió miocè de  les Fonts de Terrassa‐Montagut) on 
està ubicada la parcel∙la. 

Article 5.‐ Condicions d’ús 
Els usos permesos han de ser els relacionats en l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya DL 1/2010, de 3 d’agost, que són  les activitats o els equipaments d’interès públic 
que  s’hagin  d’emplaçar  en  el medi  rural.  En  aquesta  zona  s’autoritzen  exclusivament  els  usos 
relacionats a continuació: 

a) Amb caràcter d’ús predominant, el d’hípica i escola d’equitació. 
b) Inclosos en l’activitat es podran realitzar tasques com: 

Despatx lligat a l’activitat. 
Local i seu social. 
Magatzem de  la seu social  i  restringit a productes del camp  i  relacionats amb  l’activitat 
d’hípica. 
Serveis professionals i personals relacionats amb l’hípica. 
Ensenyament lligat a l’activitat de lleure i esportiva d’hípica. 
Els relacionats amb el lleure, l’esbarjo a l’aire lliure i l’hípica. 
Aparcament a l’aire lliure. 

 
Article 6.‐ Condicions d’edificació 

1. Paràmetres bàsics de la parcel∙lació i l’edificació.  
Es prohibeix la construcció de sostre sobre rasant destinat a qualsevol ús en aquesta àrea del 
que resulti desprès de l’enderrocament previst de les edificacions existents. 

Condicions d'edificació Pla especial 
Finca 17.523,50 
Separació mínima límits a camí 20 
Separació mínima a finca 20 
Altura màxima en carener Nau 1: 8,50 
  Nau 2: 9,20 
Coeficient d'edificabilitat 0,14m² st/m²s 
Sostre màxim 2.453,3 m² 
Ocupació  18,74% 
Nombre de plantes PB 

 

2. Condicions estètiques. 
Tractament exterior edificacions: 
S’utilitzaran colors terrosos per als paraments verticals i colors similars a la teula per a les 
cobertes. 
Plantacions : 
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Fer plantacions en el perímetre de  l’àmbit, davant de  la zona d’accés  i  les zones de  les 
places d’aparcament.  Escollir preferiblement espècies  arbòries  autòctones  i presents  al 
paisatge de l’entorn per a les plantacions. 
Es proposa que  la complementació de  les plantacions se situïn per  la part exterior de  la 
tanca sempre que no se sobrepassin els límits de la propietat on s’ubica el centre d’hípica 
i no s’afecti l’espai transitable dels camins perimetrals. 
Pavimentació: 
No  pavimentar  l’espai  exterior.  Si  en  algun  punt  és  imprescindible,  utilitzar  paviments 
permeables. 

3. Il∙luminació 
Minimitzar  les zones  il∙luminades  i el nombre de  lluminàries. Optar per models discrets 
que no generin contaminació lumínica. 

4. Tanques 
Utilitzar un model de  tanca visualment permeable a base d’una estructura de muntants 
de fusta de fins 1,80 metres d’altura separats entre dos i tres metres, sostenent una malla 
de doble torsió. 
Deixar les tanques de fusta de color natural. 

5. S’instal∙larà obligatòriament una solució autònoma de depuració d’aigües residuals.  
Soterrar les esteses de subministrament i serveis.  

 

Capítol 3. Desenvolupament i execució del Pla especial 
 
Article 7.‐ Gestió del Pla especial 
A tots els efectes, l’ens gestor del Pla és el promotor del Pla i del centre d’Hípica de can Bogunyà. 

Article 8.‐ Sistema d’actuació 
El  sistema  d’actuació  del  Pla  especial  és  el  d’actuació  directe  ja  que  no  comporta  cessions  ni 
aprofitaments urbanístics a compensar. 

Article 9.‐ Cessió de sòl 
No hi ha càrregues de cessió de sòl ni d’aprofitament. 

Article 10.‐ Càrregues d’urbanització 
No  hi  ha  càrregues  d’urbanització  del  sector.  Les  obres  d’urbanització  tindran  la  consideració 
d’obres privades subjectes a  llicència preceptiva. Es concretaran mitjançant un projecte d’obres 
del sector. 

Article 11.‐ Càrregues d’urbanització 
Atès que l’àmbit del Pla especial queda inclòs de forma puntual dins de la zona d’afectació de 100 
metres, reservada des de  l’aresta d’explanació exterior, de  l’autovia orbital B‐40, serà obligatori 
sol∙licitar l’autorització administrativa de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, per a 
qualsevol obra dins d’aquesta zona, d’acord amb la legislació de carreteres vigent. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 26 de març de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al
municipi de Sant Martí Vell.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions d’11 de febrer de 2014 i de 13 de juny de 2013,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2013 / 050664 / G

Modificació número 1 del Pla d'ordenació urbanística, al terme municipal de Sant Martí Vell

Acord d’11 de febrer de 2014

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós de la modificació número 1 del POUM de Sant Martí Vell, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 13 de juny de 2013.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 13 de juny de 2013, a l’efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 13 de junu de 2013

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació núm. 1 del POUM de Sant Martí Vell, promogut i tramès per
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:

- 1.1 El carrer d’accés a les parcel·les de sòl urbà (camí de la Font) ha de tenir una amplada suficient que
garanteixi el pas de vehicles d’emergència.

-1.2 Per tal de valorar l’adequació de les edificacions auxiliars de can Ramell a les determinacions de l’article
47.3 de la Llei d’urbanisme, cal completar la documentació gràfica amb fotografies de les esmentades
edificacions auxiliars.

-1.3 Cal eliminar la referència x-20 en el plànol i en la llegenda del plànol 0.4c.

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
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ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/50664/G&set-locale=ca

Girona, 26 de març de 2014

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

(14.085.054)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 26 de març de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Breda.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió d’11 de febrer de 2014, va adoptar, entre altres,
l’acord següent:

Exp.: 2013 / 052386 / G

Modificació de les Normes subsidiàries en relació amb el Pla parcial número 2 can Ribas, al terme municipal de
Breda

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb el
PP núm. 2 can Ribas, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Breda, amb la incorporació d’ofici de les
determinacions derivades dels informes de l’Agència Catalana de l'Aigua de 26 de setembre de 2013, i de la
Dirección General de Aviación Civil de 18 de novembre de 2013 a la fitxa del sector en sòl urbanitzable Pla
parcial 2 “can Ribas” de l’article 157 de les normes urbanístiques.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l’efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
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de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/52386/G&set-locale=ca

Girona, 26 de març de 2014

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Modificació de les Normes subsidiàries en relació amb el Pla parcial número 2 can
Ribas de Breda

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

 

 

(14.085.055)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació de les Normes subsidiàries en relació 
amb el Pla parcial número 2 can Ribas, al terme municipal de Breda 
 
Modificació article 157 de les Normes subsidiàries corresponent al Pla parcial 2 
Can Ribas 
Situat a l’oest de la carretera d’Arbúcies i al centre de la població. 
Desenvolupament urbanístic del sector i formació de vial de connexió del camí 
de Sant Llop amb la carretera d’Arbúcies, amb la finalització formal del passeig 
de les Escoles, així com l’obtenció d’un espai d’aproximadament 10.000 m² per 
a construir un nou centre educatiu. Es preveu un ús residencial per a tot el 
sector. En el moment de desenvolupar el Pla parcial, s’admetrà, si escau, el 
canvi de zonificació residencial a industrial a un màxim d’un 30% del sector i 
s’ubicarà adjacent al sector de Can Guilleumes. 
- Característiques generals: 
Superfície Total: 104.200 m² 100% 
Qualificacions aplicables: zones: ordenació oberta, subzona B 
Aprofitament privat: 68.772 m² 66% 
Superfície edificable: 41.263 m² 
Índex edificabilitat brut: 0,40 m²/m² 
Nombre màxim habitatges: 171 habitatges 
Densitat màxima habitatges: 16,50 habitatges/ha 
Espais destinats a dotacions: 35.428 m² 34% 
Sistema general viari màxim: 20.840 m² 20% 
Sistemes locals mínim: 14.588 m² 14% 
Sistema d’actuació: compensació 
 
Es donarà compliment a les prescripcions dels informes de l’Agència Catalana 
de l'Aigua de 26 de setembre de 2013 i de la Dirección General de Aviación 

Civil de 18 de novembre de 2013, que formen part de l’annex 2 que s’incorpora 
d’ofici en el document. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 26 de març de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al
municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions d’11 de febrer de 2014 i de 9 d’octubre de 2013,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2013 / 051573 / G

Modificació del Pla general de la parcel·la de la rectoria de Monells, al terme municipal de Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de l'Heura

Acord d’11 de febrer de 2014

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós de la modificació del Pla general a la parcel·la de la Rectoria de Monells,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurni de l’Heura, en compliment de l’acord
d’aprovació definitiva de 9 d’octubre de 2013.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques corresponents en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 9 d’octubre de 2013

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació de PGOU a la parcel·la de la Rectoria de Monells, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurni de l’Heura, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori una nova regulació normativa del
document, creant una nova subclau de la zona de creixement rural, clau 3, que permeti ajustar la volumetria i
usos previstos en aquest àmbit de planejament.

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
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es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/51573/G&set-locale=ca

Girona, 26 de març de 2014

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial  d’Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del Pla general de la parcel·la de la rectoria de Monells, de Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l'Heura

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(14.086.031)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla general de la parcel·la de la 
rectoria de Monells, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura 
 
Article 1 

Definir una subclau de la zona 3a per a la parcel·la de la rectoria amb els 
paràmetres següents: 
ZONA DE CREIXEMENT RURAL, clau 3a rectoria 
- Comprèn la finca de l’antiga rectoria situada a la banda nord-est del nucli urbà 
de Monells. 
- L’objectiu és la definició dels paràmetres urbanístics de les edificacions per a 
la seva rehabilitació i ampliació. 
- Aprofitament: 
. Parcel·la mínima: l’existent de 1.557,57 m² 
. Edificabilitat: 0,70 m² sostre/m² sòl 
. Ocupació màxima: 50% 
. Alçària màxima: segons l’àmbit de la parcel·la, s’estableixen tres alçàries 
diferents (veure plànol): 
PB (4,00 m), àmbit comprès entre l’edificació existent, la mitgera est, el carrer 
de la Riera i una alineació perpendicular coincident amb el final de l’habitatge. 
PB+PP (6,50 m), àmbit majoritari a la parcel·la. 
PB+2 PP (9,50 m), àmbit corresponent al cos de l’edificació amb aquesta 
alçària més una franja adjacent a la façana est. 
. Densitat neta: 1 habitatge 
- Condicions formals: 
A la part edificada de PB+2 PP, es permet un percentatge de coberta plana 
d’un 5% per facilitar l’aplicació de criteris de sostenibilitat i ecoeficiència. 
Desplaçar el mur de contenció de pedra seca existent que, actualment, es troba 
reculat respecte al carrer de la Riera fins a coincidir amb l’alineació del carrer 
i/o reculat per formar una jardinera amb les mateixes característiques 
constructives. 
La part de l’ampliació de l’edificació existent de PB+2 PP es projectarà d’acord 
amb les característiques compositives i constructives de l’edifici que s’amplia. A 
la façana est, es permetran obertures horitzontals justificadament. Caldrà tenir 
cura d’optar pel rigor constructiu i de no caure en el pintoresquisme i la 
falsificació històrica. 
Es permeten, com a materials d’acabat de façana, el formigó vist i l’acer corten 
per diferenciar el nou del vell, però buscant la integració cromàtica. 
- La resta de paràmetres d’acord amb el que disposen els articles 76 a 84 de la 
normativa urbanística del planejament vigent. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 26 de març de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al
municipi de Breda.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions d’11 de febrer de 2014 i de 23 de juliol de 2013,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2013 / 051086 / G

Pla de millora urbana de la unitat d'actuació número 16 sector industrial Sud, al terme municipal de Breda

Acord d’11 de febrer de 2014

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla de millora urbana UA16 Sector industrial sud de Breda, promogut i
tramès per l’Ajuntament en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 23 de juliol de 2013, amb el
benentès que el projecte d’urbanització tindrà en compte les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de
l'Aigua de 8 de març de 2013 recollides en l’apartat 5.3 SERVEIS URBANÍSTICS I OBRES D’URBANITZACIÓ de
la memòria del Pla.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 23 de juliol de 2013 i les normes urbanístiques
corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 23 de juliol de 2013

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana UA16 Sector industrial sud de Breda, promogut i tramès per
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós,
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 Pel que fa als informes, cal completar la documentació amb l’informe de la Direcció General de Comerç en
relació amb l’ús comercial adscrit al servei directe de l’activitat industrial admès en la zona de petites
indústries. Pel que fa a l’informe de l’Agència Catalana de l'Aigua, cal que el Pla reguli, normativament, les
consideracions referents a les xarxes d’aigües pluvials que determina l’informe d’aquest organisme de 8 de
març de 2013.

-1.2 El Pla ha de preveure la cessió gratuïta a l’administració actuant del sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic de la totalitat del sector, ja que, d’acord amb l’article 43 de la Llei d’urbanisme, té per
objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a.

-1.3 Pel que fa a la documentació:

- Cal completar el pla d’etapes amb les previsions temporals d’execució del Pla, d’acord amb els articles 91 i 89
del Reglament de la Llei d'urbanisme.

- Cal completar l’informe de sostenibilitat econòmica amb la justificació de la suficiència i adequació del sòl
destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de
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les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i
prestació dels serveis necessaris, d’acord amb l’article 59.3.d.

-1.4 Pel que fa a la normativa:

- Cal modificar l’article 18 de les normes urbanístiques en el sentit que l’ajust del traçat de la xarxa viària pot
ajustar-se en el projecte d’urbanització i en aquells aspectes que excedeixin les funcions d’aquest document
(d’acord amb l’article 96 i 97 del Reglament de la Llei d'urbanisme), cal fer una modificació del Pla de millora
urbana.

- Es recomana fixar una alçària màxima inferior a 7 m en les possibles instal·lacions del sistema d’espais
lliures.

- Cal establir una subclau per la zona Ip indústria petita del Pla de millora urbana que la diferenciï de la zona Ip
de les Normes subsidiàries de planejament.

- Cal completar la regulació de les ampliacions de la subzona de volumetria específica, clau Ipv, i indicar que,
en cap cas, se superarà l’edificabilitat neta de parcel·la d’1 m²/m².

- Cal completar la regulació de la divisió horitzontal de la subzona de volumetria específica, clau Ipv, amb el
paràmetre del sostre mínim.

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/51086/G&set-locale=ca

Girona, 26 de març de 2014

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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Annex

Normes urbanístiques de Pla de millora urbana de la unitat d'actuació número 16 sector industrial Sud de
Breda

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
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Annex 
Normes urbanístiques del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació número 
16 sector industrial Sud, al terme municipal de Breda 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1 Marc normatiu 

1. El Pla de millora urbana de la UA16 “Sector industrial Sud” (PMU) es 
desenvolupa d’acord amb el que estableixen les Normes subsidiàries de 
planejament de Breda, aprovades definitivament el 6 de març de 1991. 
2. El Pla de millora urbana i les normes urbanístiques s’han formulat d’acord 
amb les determinacions del Text refós de Llei d’urbanisme de Catalunya 
(TRLUC): Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012 i la Llei 7/2011 i, 
del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC): Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
Article 2 Objecte de la normativa i àmbit d’actuació 

1. L’objecte de la normativa és la regulació de les condicions d’ús dels terrenys 
i de les edificacions públiques i privades en l’àmbit del PMU. 
2. L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa és l’àmbit del PMU de la UA16, el 
qual està delimitat gràficament als plànols d’ordenació del PMU. 
3. Aquestes normes urbanístiques es basen en els conceptes i disposicions de 
les NNSS que fan referència a l’ordenació del Pla de millora urbana. Es 
realitzen però diferents ajustos per poder adaptar la normativa a la realitat i 
casuística existent al sector. 
 
Article 3. Règim del sòl 

1. D’acord amb les previsions de les NNSS, el PMU qualifica el sòl de l’àmbit 
en sistemes i zones. 
2. El PMU qualifica sòl de sistema d’espais lliures, d’espais viaris, 
d’equipaments públics i d’infraestructures tècniques. 
3. Respecte al sòl amb aprofitament, les NNSS defineixen, per al sector, un ús 
industrial. El PMU pren com a base la subzona Ip “petites indústries” 
determinada a les NNSS per a l’edificació industrial, però adequada a la realitat 
del sector i incorporant una regulació específica de caràcter volumètric per a 
una indústria existent de característiques específiques. En tots els casos, es 
respecten els paràmetres bàsics determinats per les NNSS per al sector en 
relació amb el sostre edificable permès. 
 
2. REGULACIÓ GENERAL I CONCEPTES 

 
Article 4 Disposicions generals 

1. Pel que fa a les disposicions comunes als sistemes d’ordenació de 
l’edificació, són d’obligatori compliment les disposicions contemplades en els 
articles 52 a 66 del planejament superior vigent. Es reprodueixen, en aquest 
apartat, les disposicions generals i conceptes de les NNSS que regulen les 
zones i sistemes inclosos en el sector que coincideixen amb la tipologia 
d’ordenació segons edificació oberta. 
 

REGULACIÓ DE LES ZONES D’ORDENACIÓ SEGONS L’EDIFICACIÓ 

OBERTA 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20144/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14086041-2014



 2 

 
Article 5 Definició 

Aquest tipus d’ordenació es caracteritza per l’edificació aïllada en parcel·la, 
mantenint distàncies als límits d’aquesta. 
 
Article 6 Paràmetres de regulació 

Els paràmetres propis d’aquest sistema d’ordenació són: 
1) Parcel·la mínima 
2) Façana mínima 
3) Coeficient d’edificabilitat de la parcel·la 
4) Ocupació màxima de la parcel·la 
5) Alçària reguladora màxima 
6) Nombre màxim de plantes 
7) Separacions a vials i veïns 
8) Edificacions auxiliars 
9) Tanques 
 

Article 7 Parcel·la mínima 

És la que representa la superfície mínima que ha de tenir una parcel·la perquè 
es pugui autoritzar l’edificació en ella. S’exceptuen d’aquesta norma aquelles 
parcel·les inscrites en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la data 
d’aprovació inicial d’aquest document. 
 

Article 8 Façana mínima 

És la longitud de façana o l’amplada que, com a mínim, han de tenir les 
parcel·les perquè siguin edificables. S’exceptuen d’aquesta norma aquelles 
parcel·les inscrites en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la data 
d’aprovació inicial d’aquest document. 
 

Article 9 Coeficient d’edificabilitat de la parcel·la 

Coeficient en metres quadrats de sostre (m²) que, multiplicat per la superfície 
de la parcel·la, ens dóna la quantitat de sostre edificable que es pot edificar en 
aquesta. 
 
Article 10 Ocupació màxima de la parcel·la 

Percentatge de la superfície de la parcel·la que pot ser ocupada per la planta 
baixa o pel soterrani. Aquest percentatge es definirà a cada zona en concret. 
 

Article 11 Alçària màxima reguladora 

És la màxima a què poden arribar les edificacions. Es fixa aquesta per a totes 
les zones classificades com a obertes en la cota de 7,00 metres. Per sobre 
d’aquesta cota, només es podrà aixecar: 
- La coberta, sempre inclinada, amb un pendent màxim del 40%, essent 
aprofitable el seu interior. En el desenvolupament d’aquest 40%, no es podran 
generar, en cap moment, alçàries màximes superiors a tres metres per sobre 
de l’alçària màxima reguladora. 
- Cossos assimilables a torres de serveis, il·luminació o de composició estètica, 
sempre que no sobrepassin més d’un 20% de la superfície ocupada en planta, 
d’una alçària no superior a tres metres i amb la seva respectiva coberta. 
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- L’alçària màxima de l’edificació serà la que forma un plànol paral·lel al perfil 
de la parcel·la situat a 10,00 metres d’alçària. 
 
Article 12 Nombre màxim de plantes 

És el nombre màxim de plantes permeses a cada zona dins de l’alçària 
reguladora. En tot el terme municipal qualificat de zona oberta, serà de planta 
baixa i pis. 
Es permet la construcció de planta semisoterrània, sempre que no sobrepassi 
l’alçària d’1,50 metres des de la rasant del carrer d’accés a la parcel·la. 
 

Article 13 Separacions a vials i veïns 

Són les distàncies mínimes que hauran de mantenir les edificacions respecte 
de la línia oficial dels carrers (límit de la vorera) i de les partions amb els veïns. 
S’especifiquen a cada subzona. 
 

Article 14 Edificacions auxiliars 

1. Són edificacions incloses en el sòl lliure d’edificació i amb un percentatge 
d’ocupació en planta diferent i additiu al de l’edificació principal; aquest 
percentatge s’especificarà a cada zona en concret. 
2. No s’admetran construccions auxiliars que no formin una unitat compositiva 
amb l’edificació principal. 
3. Aquestes edificacions es podran construir en les zones que escaigui, 
adossades a les partions amb els veïns. Mai podran ocupar més del 50% de la 
línia de separació amb el veí. 
4. L’alçària màxima de les edificacions auxiliars no sobrepassarà els 3,50 
metres. 
5. Es podran construir piscines i instal·lacions esportives que no necessitin cap 
mena d’edificació sense mantenir les separacions obligades als límits de la 
parcel·la. 
6. En aquest cas, el pla de la instal·lació no podrà ultrapassar, en cap punt, 
més d’un metre de la cota natural del terreny. 
 
Article 15 Tanques 

1. Són els elements de separació entre l’espai privat i el públic i l’espai propi del 
dels veïns. 
2. Les tanques que se situïn davant dels espais públics se subjectaran, en tota 
la seva longitud, a les alineacions que fixen els plànols d’ordenació del sòl urbà. 
3. Els tancaments a qualsevol límit de la parcel·la es construiran amb elements 
calats a tota la seva alçària i fins a un màxim d’1,80 metres sobre la rasant del 
terreny en cada punt. 
 
3. NORMES PARTICULARS PER A SISTEMES 

 

Article 16 Disposicions generals per a la regulació dels sistemes 

Atès que no es modifiquen les previsions de les NNSS per a la regulació dels 
sistemes previstos al sector, es reprodueixen les condicions de les NNSS que 
regulen els sistemes existents en l’àmbit del PMU. 
 

SISTEMES D’ESPAIS VIARIS 
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Article 17 Definició 

1. El sistema d’espais viaris comprèn els espais públics reservats al traçat de la 
xarxa viària i dedicats exclusivament a l’ús de vialitat i aparcament. 
S’inclouen, en aquest sistema, els espais següents: 
- Xarxa viària general: són les carreteres, vies primàries urbanes i camins rurals 
estructurants. 
- Xarxa viària local: són el conjunt de carrers, per on es distribueix el trànsit de 
la població. 
- Camins urbans: són passatges d’ús preferent per a vianants i que 
comuniquen diferents zones de la població i la resta de camins rurals. Admeten 
una circulació de vehicles restringida als residents i de servei al sector. 
- Àrees d’aparcament: són els espais destinats a aparcament d’ús públic a l’aire 
lliure. 
 

Article 18 Desenvolupament 

1. Les línies que delimiten la xarxa viària local indiquen la magnitud i disposició 
del sòl reservat per a aquesta, així com la secció viària més adequada al carrer. 
2. Aquest traçat podrà ajustar-se en el projecte d’urbanització i, en aquells 
aspectes que excedeixin les funcions d’aquest document, caldrà fer una 
modificació del Pla de millora urbana. 
 
SISTEMES D’ESPAIS LLIURES 

 
Article 19 Definició 

1. Comprèn els sòls destinats a la formació de parcs o jardins públics. 
2. Els parcs i jardins urbans (P), que formen part de l’estructura general 
orgànica del territori, són espais lliures previstos per les Normes subsidiàries. 
 

Article 20 Determinacions de les normes 

Aquestes normes delimiten les àrees reservades a parcs urbans en aquelles 
zones qualificades de Sistema d’espais lliures i que es localitzen en el plànol 
d’ordenació O.02: ZONIFICACIÓ. 
 

Article 21 Condicions d’ús 

1. En els parcs i jardins públics, només es permetran els usos i activitats de 
caràcter públic que siguin absolutament compatibles amb la utilització general 
d’aquests sòls. 
2. Aquests usos es restringeixen per les normes, exclusivament, als recreatius 
esportius, socioculturals i comercial limitats als quioscos. 
 
Article 22 Condicions d’edificació 

1. Les edificacions al servei de parcs i jardins públics i dels usos admesos 
hauran d’observar les condicions següents: 
- Superfície mínima del parc: 2.000 m² 
- Ocupació màxima: 5% 
- Sostre total edificable: 2 m² sostre/m² superfície ocupable 
- Alçària màxima: 4,5 metres 
2. S’admetran instal·lacions esportives sempre que siguin de gestió pública, 
amb una ocupació fins al 20% i a l’aire lliure. 
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3. Es podran autoritzar ocupacions temporals dels parcs i jardins per a 
instal·lacions mòbils, en els espais no enjardinats i amb finalitats exclusivament 
recreatives. 
 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS 

 
Article 23 Definició i règim 

1. Comprèn els sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei de la 
població. 
2. El sòl adscrit a aquest sistema serà de titularitat pública. 
 
Article 24 Condicions d’edificació 

1. L’edificació a les àrees d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals 
dels diferents equipaments respecte a les condicions ambientals i a la 
integració al sector on s’emplacin. 
Per als diferents usos d’equipament, regirà el tipus d’ordenació i les condicions 
d’edificació majoritàries de l’entorn on se situa. 
L’edificabilitat màxima sobre parcel·la serà d’1 m² de sostre per m² de sòl. 
Quan l’ordenació del sector on se situa l’equipament no s’adeqüi a les seves 
exigències funcionals, podrà redactar-se un pla de millora urbana d’ordenació 
volumètrica que proposi una ordenació adequada als fins previstos per 
aquestes Normes subsidiàries, i respectant els criteris exposats en aquest 
article. 
 

SISTEMES D’INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES 

 
Article 25 Definició 

Comprèn els espais destinats als serveis d’abastament d’aigües, d’evacuació i 
depuració d’aigües residuals, de distribució i subministrament d’energia 
elèctrica, de comunicació, de telèfons i d’altres serveis de caràcter semblant. 
 
Article 26 Condicions d’ús i funcionals 

1. Només, s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei 
de què es tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades 
per la legislació tècnica existent sobre la matèria. 
2. Els espais lliures d’edificació o d’instal·lacions es consideraran com a espais 
verds adscrits al servei corresponent. 
 
4. NORMES PARTICULARS PER A ZONES 

 

Article 27 Disposicions generals de la regulació de les zones 

1. El PMU del SECTOR UA16 regula la SUBZONA Ips “Indústria petita. Sector 
sud”. 
2. El PMU reprodueix les condicions de les NNSS de planejament de Breda 
que regula la zona Ip “indústria petita”amb caràcter general, però amb ajustos 
per tal d’adequar la regulació a la realitat existent i a les necessitats de les 
indústries existents. 
 

SUBZONA DE PETITES INDÚSTRIES: SECTOR SUD: Ips 
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Article 28 Definició 

Comprèn la zona industrial ubicada al sud del municipi al costat de la riera del 
Repiaix, en què s’ha produït l’assentament dispers d’un seguit d’instal·lacions 
industrials aïllades, i que determina la conveniència de consolidar aquests 
terrenys per a l’ús industrial i de magatzems, ordenats en funció de les pròpies 
exigències de l’activitat industrial. 
 
Article 29 Condicions d’ús 

S’admeten els usos següents: 
- Magatzem i industrial en totes les categories. 
- Comercial adscrit al servei directe de l’activitat industrial. 
- Habitatge limitat a un sol habitatge per indústria instal·lada. 
- L’ús d’oficines i els propis del sistema d’equipaments s’admeten, 
exclusivament, quan estiguin adscrits al servei directe de l’activitat industrial. 
L’ús comercial estarà subjecte a allò que determina el Decret llei 1/2009, de 22 
de desembre, d’ordenació del equipaments comercials, o normativa que el 
substitueixi. D’acord amb el DL 1/2009, només es permeten establiments 
comercials singulars. 
 

Article 30 Condicions de parcel·lació 

La superfície mínima de la parcel·la serà de 1.000 m². 
L’amplada mínima de parcel·la per a poder edificar serà de 20 metres. 
 
Article 31 Edificabilitat 

L’índex d’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 1 m² de sostre/m² de sòl. 
 

Article 32 Condicions d’edificació 

1. El percentatge d’ocupació màxima de la parcel·la per a l’edificació serà del 
70%. 
2. L’alçària reguladora màxima serà de 8,00 metres. 
3. L’alçària màxima serà de 10,00 metres. 
4. El nombre màxim de plantes serà de planta baixa i pis. 
Per sobre de l’alçària reguladora màxima, es podran situar aquells elements 
tècnics de les instal·lacions que resulti obligatori col·locar per exigències del 
procés industrial així com xemeneies, ponts-grues, conduccions i d’altres. 
5. Separacions mínimes: l’edificació respectarà, en tot moment, les distàncies 
mínimes següents: 
A partions de parcel·la: 3,00 
A alineació de vials: 5,00 
6. Agrupació d’indústries 
S’admet l’agrupació de naus industrials entre mitgeres formant fronts de menys 
de 50 metres lineals. En aquest cas, la façana mínima de cada nau serà de 10 
metres i la superfície mínima en planta de 300 m² i seran d’obligatori 
compliment les restants condicions d’edificació que regulen aquesta zona. Es 
permet la divisió horitzontal seguint els criteris abans esmentats. 
Les agrupacions de naus hauran de presentar-se amb un projecte conjunt de 
composició unitària. Només, es concedirà la llicència per al conjunt del projecte, 
a fi d’evitar l’aparició de mitgeres vistes en aquesta zona d’edificació aïllada. 
7. Volumetria específica (Ipv): 
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Regula la indústria existent al sud del sector formada per diverses naus que 
formen una unitat volumètrica. S’haurà de mantenir la volumetria exterior 
existent, i no es podran realitzar ampliacions. Es permet la construcció d’altells 
a l’interior de les naus que ocupin fins a un 50% de la planta baixa. No es podrà 
superar l’edificabilitat neta de la parcel·la d’1 m² sostre/m² sòl. La resta de 
l’espai privat serà no edificable. 
L’espai privat no edificable haurà de ser comú per al conjunt de les naus, per tal 
de facilitar l’accés a les naus i els aparcaments que seran tots de caràcter 
comunitari. La tanca de parcel·la a carrer s’haurà de situar seguint l’alineació de 
la façana principal. 
Es permet la divisió horitzontal essent la unitat mínima les naus originals 
establertes a la llicència d’obres original, amb un màxim permès de 14 naus. 
 

Article 33 Tanques 

El tancament de la parcel·la serà amb una alçària mínima d’1,20 metres i 
màxima de 2,00 metres. 
 
Article 34 Documents obligats a les sol·licituds de llicència 

Les sol·licituds de llicència s’hauran d’acompanyar amb el plànol d’ordenació 
interior de la parcel·la que preveurà: 
- Aparcament en proporció d’un vehicle per cada 100 m² de parcel·la. 
- L’arbrat de l’espai lliure interior en proporció d’un arbre per cada 50 m² de 
parcel·la. Aquests arbres podran estar distribuïts o agrupats segons convingui a 
l’ordenació del conjunt. 
La resta de documents s’especifiquen en el capítol segon del títol VI 
“Intervenció en l’activitat dels particulars” de les NNSS. 
 
Article 35 Edificacions existents 

Les instal·lacions industrials anteriors a aquestes Normes subsidiàries que 
ultrapassin les condicions d’edificabilitat establertes per a aquesta zona podran 
ser objecte de consolidació i millora de les condicions estètiques i higièniques, 
la qual cosa vol dir totes aquelles obres que garanteixin el manteniment de 
l’activitat. 
En cas que la construcció industrial vulneri la reculada obligatòria, es podran 
efectuar les obres d’ampliació previstes per aquestes normes, sempre que 
aquestes respectin la separació obligatòria a carrer i a veïns. Quan es 
procedeixi a la seva demolició total o parcial, la reconstrucció s’ajustarà a 
aquesta normativa. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 27 de març de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al
municipi de Llagostera.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions d’11 de febrer de 2014 i de 17 de novembre de
2011, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2010 / 039996 / G

Pla especial per a la modificació del traçat d'un camí públic al veïnat de Gaià, 33 - can Merla -, al terme
municipal de Llagostera

Acord d’11 de febrer de 2014

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Restar assabentada de la documentació complementària i del nou informe del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en relació amb el Pla especial per a la modificació del traçat d’un
camí públic al veïnat de Gaià 33, can Merla, promogut pel senyor Josep Ciurana Noguera i tramès per
l’Ajuntament de Llagostera en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 17 de novembre de 2011.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 17 de novembre de 2011 i les normes urbanístiques
corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Acord de 17 de novembre de 2011

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial per a la modificació del traçat d’un camí públic al veïnat de Gaià 33,
can Merla, promogut pel senyor Josep Ciurana Noguera i tramès per l’Ajuntament de Llagostera, i supeditar-ne
la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat que, d’acord amb les
determinacions de l’informe del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de data 13 d’agost, el
traçat del camí s’ajusti millor al relleu i l’orografia del terreny, i no malmeti ni separi camps de conreu.

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
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contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2010/39996/G&set-locale=ca

Girona, 27 de març de 2014

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Pla especial per a la modificació del traçat d'un camí públic al veïnat de Gaià, 33 -
can Merla - de Llagostera

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
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Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial per a la modificació del traçat d’un camí 
públic al veïnat de Gaià, 33- Can Merla, al terme municipal de Llagostera 
 
1. DETERMINACIONS DE CARÀCTER GENÈRIC 
 
Article 1Àmbit d’aplicació 
Aquestes determinacions afecten el tram de camí existent, referent a l’actual 
camí públic i a un nou camí proposat. Ambdós camins queden representats en 
el plànol 04. 
 
Article 2 Marc legal de referència 
Per al Pla d’ordenació urbana municipal de Llagostera i per a tot allò que no 
quedi expressament regulat per aquest Pla especial, serà d’aplicació el que 
determini el referit Pla especial d’ordenació urbana municipal. 
 
Article 3 Criteris d’interpretació 
En cas de contradicció entre la documentació escrita i la documentació gràfica, 
prevaldrà el que determini la primera; en la documentació gràfica, prevaldran 
els plànols de detall per sobre dels generals, llevat que es constati una errada 
manifesta i acceptada per part dels organismes competents per a l’aprovació 
d’aquest document. 
Quan el dubte no es resolgui, prevaldrà la solució que beneficiï al domini públic. 
 
Article 4 Desenvolupament del Pla 
Aquest Pla especial es materialitzarà a partir de les obres de creació d’un nou 
camí públic. 
 
Article 5 Règim urbanístic 
El terreny afectat per la modificació del camí es troba en sòl no urbanitzable. 
El tram de camí original passarà a ser de tipus privat i el nou traçat passarà a 
formar part de la xarxa de camins rurals definida com a categoria B-1 segons 
l’article 86 del POUM de Llagostera. 
Els terrenys seran de cessió gratuïta. La titularitat i afectació pública a l’ús 
general i, per tant, l’aplicació del règim propi del domini públic serà efectiva, 
una vegada l’administració estigui en possessió del sòl. 
 
2. GESTIÓ, GARANTIES I TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
Article 6 Sistema d’actuació 
Per tal d’executar el Pla, es redactarà i signarà un conveni de col·laboració 
entre la propietat i l’Ajuntament de Llagostera. Aquest conveni es tramitarà 
conjuntament amb aquest Pla. 
 
Article 7 Execució de l’obra 
La materialització del Pla especial es farà a partir de les obres que figuren 
descrites dins el projecte adjunt redactat per l’arquitecte Josep Comas Boadas. 
 
Article 8 Compromisos i garanties 
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1.- La propietat dels terrenys es farà càrrec dels costos derivats de l’execució 
de totes les obres com a resultat de l’aprovació d’aquest Pla especial. 
2.- La propietat haurà de cedir, obligatòriament i de forma gratuïta, els terrenys 
destinats a vial, cunetes i claveguerons. 
3.- Per garantir l’execució de les obres i per publicar l’acord d’aprovació 
definitiva, el promotor haurà de constituir una garantia per l’import del 12% del 
valor de les obres. 
 
Article 9 Terminis d’execució i recepció de les obres 
1.- Una vegada publicat l’acord d’aprovació definitiva del Pla especial, 
començarà a comptar el termini per a l’inici i l’acabament de les obres, que es 
fixa en 1 mes i 6 setmanes, respectivament. 
2.- Una vegada conclosa l’obra, es notificarà, a l’Ajuntament, el fet, i se 
sol·licitarà que s’incoï el seu expedient de recepció. Fetes les comprovacions 
pertinents per part de l’Ajuntament i dins dels terminis fixats per la Llei, es 
signarà una acta de recepció. 
 
3. DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Article 10 Disposicions addicionals 
Durant l’execució de les obres, la maquinària i els vehicles de tracció mecànica, 
s’hauran d’observar les determinacions de l’article 15 de la Llei de protecció 
contra la contaminació acústica (DOGC 3675, de 11/07/2002). 
 
4. CARACTERÍSTIQUES 
 
Article 11 Característiques del camí 
Les característiques del camí a traçar compliran allò que diu l’article 88.7 del 
POUM de Llagostera. 
11.1 L’amplada del camí serà de 4 metres. 
11.2 La plataforma del camí es realitzarà amb una base de sauló compactat al 
95% P.N. 
11.3 El pendent del camí serà inferior al 7% 
11.4 No es generaran pendents o desmunts de terres de més de 3 metres 
d’alçària. 
11.5 Els talussos resultants s’hauran de revegetar convenientment amb 
vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria autòctona, i no podran suposar cap 
modificació de les escorrenties, ni dels cursos fluvials existents. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/91/2014, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional
en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres
especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Els centres especials de treball ocupen laboralment les persones amb discapacitat que per raó de la naturalesa
o de les conseqüències de la seva discapacitat no poden, provisionalment o definitivament, exercir una activitat
laboral en el mercat ordinari.

L’objectiu dels centres especials de treball és desenvolupar un treball productiu, participar regularment en les
operacions de mercat i tenir com a finalitat la d’assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis
d’ajustament personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.

Segons l’article 3 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres
especials de treball, en relació amb l’article 43.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei general de dret de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
s’entén per serveis d’ajustament personal i social dels centres especials de treball els de rehabilitació,
terapèutics, d’integració social, cultural i esportius que procuren a la persona treballadora amb discapacitat del
centre especial de treball més rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. Són, en
definitiva, un mitjà d’integració del nombre més elevat possible de persones amb discapacitat en el règim de
treball ordinari.

Tenint en compte les característiques especials que concorren als centres especials de treball, i per tal que
aquests puguin complir la funció social requerida al Reial decret legislatiu 1/2013, i d’acord amb el Reial decret
2273/1985, de 4 de desembre, les administracions públiques podran, en la forma que es determini per
reglament, establir compensacions econòmiques destinades als centres per tal de contribuir a la seva viabilitat,
amb l’establiment, a més, dels mecanismes de control que es considerin pertinents.

D’acord amb el que disposen l’Estratègia Espanyola d’Ocupació, aprovada mitjançant el Reial decret
1542/2011, de 31 d’octubre, i la disposició final dotzena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral, les comunitats autònomes podran realitzar accions i mesures de polítiques
actives d’ocupació regulades a la normativa estatal vigent, o bé establir i realitzar accions i mesures de
polítiques actives d’ocupació pròpies, diferents de les anteriors, adaptades a la realitat de les persones
desocupades i del teixit productiu del seu àmbit territorial.

Aquesta Ordre fa públiques les bases per a la concessió dels ajuts que estableix el Reial decret 469/2006, de
21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social dels centres especials de treball, i està dictada en exercici de les competències
de la Generalitat segons els articles 114, 166.1 i 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Catalunya acumula una llarga trajectòria i experiència pel que fa als centres especials de treball. Des de l’any
2000 es presten serveis complementaris d’ajustament personal i social equivalents a les unitats de suport a
l’activitat professional, en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels centres especials de treball a
les persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental.

Els serveis complementaris d’ajustament personal i social han aconseguit durant aquests anys un alt nivell de
qualitat i professionalitat en l’atenció sociolaboral de les persones treballadores amb discapacitat, en bona part
gràcies a l’esforç en la contractació de persones treballadores llicenciades destinades a les unitats d’ajustament
personal i social.

Per això, és voluntat de la Generalitat de Catalunya, que ha estat pionera en el tractament d’aquestes accions,
reconèixer l’esforç que fan molts centres especials de treball per oferir un servei de qualitat i alt nivell
professional en l’atenció de les persones discapacitades que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar
l’exercici del seu dret al treball, com de contribuir eficaçment a la seva integració i a la justícia social. És
aquests efectes que, mitjançant aquesta Ordre i d’acord amb la competència que la Generalitat de Catalunya té
reconeguda als articles 114. 166.1 i 170.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei
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orgànica 6/2006, de 19 de juliol, s’estableix un ajut complementari amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya destinat als centres que siguin beneficiaris de les subvencions que s’atorguen
anualment i que tinguin personal contractat destinat a les unitats de suport professional amb un nivell de
qualificació acadèmica i professional superior al fixat a la norma estatal.

Aquest ajut complementari té per finalitat reconèixer i potenciar l’esforç qualitatiu i econòmic que significa la
contractació de personal especialista llicenciat, la qual cosa reverteix directament en la qualitat i la millora de
l’atenció al col·lectiu de persones al qual s’adreça l’activitat dels centres especials de treball. D’aquesta
manera, la Generalitat segueix una política pròpia i activa adreçada a mantenir i incrementar la qualitat
d’aquests centres, atesa la important funció social que compleixen.

Atesos el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de
treball (BOE núm. 294, de 9.12.1985), i l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 d’octubre de 1998,
per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i les subvencions públiques
destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i
treball autònom (BOE núm. 279, de 21.11.1998), normativa que és vigent, i d’acord amb la disposició
derogatòria única del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, que deroga la disposició transitòria i la
disposició derogatòria única del Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer;

Atesa la Resolució de 27 de febrer de 2013, de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, de publicació
de l’Acord del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2013, pel qual s’aproven les instruccions per a l’aplicació
de l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (BOE núm. 60, de 11.3.2013);

Atès el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm.
5897, de 9.6.2011);

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

Atès el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió, pel qual es declaren determinades
categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE (Reglament
general d’exempcions per categories) (DOCE L 21/43, de 9.8.2008), modificat pel Reglament (CE) núm.
1224/2013, de la Comissió, de 29 de novembre de 2013, que prorroga el Reglament 800/2008 fins al 30 de
juny de 2014;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el que disposa la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a
2014;

Atès el que disposa l’article 21 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que determina que la norma reglamentària que
reguli els tràmits o els procediments de nova creació relacionats amb l’activitat empresarial ha d’establir que la
capçalera de tramitació serà l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE);

Atès que l’Acord del Govern d’11 de març de 2014, autoritza el Departament d’Empresa i Ocupació per
convocar aquests ajuts;

Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom; amb els informes previs de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de
la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Capítol I

Bases reguladores

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació
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L’objecte d’aquesta Ordre és aprovar les bases per a la concessió de les subvencions per al desenvolupament
d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament
personal i social de les persones amb discapacitat, als centres especials de treball.

Així mateix, s’estableixen ajuts complementaris en reconeixement i compensació a l’esforç dels centres en la
contractació de persones treballadores més qualificades en les unitats de suport, per a la millora de la qualitat
dels serveis que presten, tant en la vessant laboral com social.

Article 2

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions que es regulen en aquesta Ordre les entitats titulars dels centres
especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment
permanent a Catalunya.

Es considera centre especial de treball el que compleix les condicions que estableix el Real decret 2273/1985,
de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de treball.

Article 3

Destinataris finals

Els destinataris finals de les subvencions regulades en aquesta Ordre seran les persones treballadores amb
discapacitat residents a Catalunya dels centres especials de treball amb establiment permanent a Catalunya
que estiguin inclosos en algun dels col·lectius prioritaris que es descriuen a continuació:

a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual,
amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

Les unitats de suport a l’activitat professional també podran donar servei als treballadors amb discapacitat de
centres especials de treball no inclosos en els dos apartats anteriors, sempre que aquesta dedicació no
menyscabi l’atenció respecte dels treballadors dels col·lectius prioritaris esmentats.

Article 4

Definició i funcions del personal integrat a les unitats de suport a l’activitat professional

4.1 S’entén per unitats de suport a l’activitat professional els equips multiprofessionals emmarcats dins dels
serveis d’ajustament personal i social dels centres especials de treball que, mitjançant el desenvolupament de
les funcions que tenen assignades, permeten ajudar a superar les barreres, els obstacles o les dificultats que
les persones treballadores amb discapacitat dels centres esmentats tenen en el procés d’incorporació a un lloc
de treball, així com la permanència i la progressió en aquest.

4.2 El personal integrant de les unitats de suport a l’activitat professional definides a l’apartat anterior ha de
dur a terme les funcions següents:

a) Detectar i determinar, amb la valoració prèvia de les capacitats de la persona i l’anàlisi del lloc de treball, les
necessitats de suport per tal que les persones treballadores amb discapacitat puguin dur a terme la seva
activitat professional.

b) Establir les relacions necessàries amb l’entorn familiar i social de les persones treballadores amb discapacitat
perquè aquest sigui un instrument de suport i estímul en la incorporació a un lloc de treball i en la seva
estabilitat.

c) Desenvolupar tots els programes de formació que siguin necessaris per a l’adaptació de les persones
treballadores amb discapacitat al lloc de treball, així com a les noves tecnologies i processos productius.

d) Establir suports individualitzats per a cada persona treballadora al lloc de treball.

e) Afavorir i potenciar l’autonomia i la independència de les persones treballadores amb discapacitat,
principalment en el seu lloc de treball.
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f) Afavorir la integració de les noves persones treballadores amb discapacitat al centre especial de treball
mitjançant l’establiment dels suports adequats a aquesta finalitat.

g) Assistir les persones treballadores amb discapacitat del centre especial de treball en el procés d’incorporació
a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball.

h) Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu de les persones treballadores amb
discapacitat, a fi d’evitar i atenuar-ne els efectes.

i) Establir fórmules d’acompanyament social i itineraris personalitzats de capacitació, orientació i formació
envers les dones amb discapacitat per tal de millorar les seves condicions i aptituds laborals.

 

Article 5

Tipus d’accions subvencionables

5.1 Ajut 1: ajuts per subvencionar les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social dels centres especials de treball, d’acord amb el Reial decret 469/2006, de 21
d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament
personal i social dels centres especials de treball.

5.2 Ajut 2: ajuts complementaris a l’Ajut 1 que estableix l’apartat anterior, destinats als centres especials de
treball per a la contractació dins les unitats de suport a l’activitat professional de persones treballadores més
qualificades.

Es considera persones treballadores més qualificades els professionals que consten a l’article 7.2 d’aquesta
Ordre de bases.

Aquest ajut complementari s’emmarca en els serveis d’ajustament personal i social per a la millora de la
qualitat tant de la vessant laboral com social dels serveis que presten.

 

Article 6

Composició de les unitats de suport a l’activitat professional per a l’Ajut 1

Per accedir a aquestes subvencions els centres especials de treball hauran de tenir unitats de suport a
l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social. La seva composició s’establirà
d’acord amb els mòduls que s’indiquen a continuació:

a) Fins a 15 persones treballadores amb discapacitat incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3
d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, com a
mínim el 20% de la seva jornada; i un monitor de suport a la producció a temps complet, o els que
corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

b) De 16 a 30 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre:
un tècnic de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, com a mínim el 80% de
la seva jornada; i dos monitors de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin
proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

c) De 31 a 45 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre:
2 tècnics de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, un dels tècnics a temps
complet i l’altre, com a mínim, al 50% de la seva jornada; i tres monitors de suport a la producció a temps
complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

d) De 46 a 60 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre:
dos tècnics de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, a temps complet; i
quatre monitors de suport a la producció a temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la
contractació es fa a temps parcial.

e) De 61 a 75 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre:
tres tècnics de grau mitjà o superior, o amb coneixements i/o experiència equiparables, dos dels tècnics a
temps complet i l’altre, com a mínim, al 50% de la seva jornada; i cinc monitors de suport a la producció a
temps complet, o els que corresponguin proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

f) Per a més de 75 persones treballadores incloses als col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta
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Ordre: s’establirà la plantilla de la unitat de suport a l’activitat professional proporcionalment, segons els
criteris anteriorment esmentats.

Quan el nombre de persones treballadores amb els tipus i els graus de discapacitat establerts als col·lectius
prioritaris que indica l’article 3 d’aquesta Ordre no es correspongui amb els límits de cada mòdul, el temps de
dedicació del personal a les unitats de suport a l’activitat professional serà proporcional al nombre de persones
treballadores amb discapacitat.

Quan per causes justificades es produeixin vacants del personal que integra aquestes unitats, s’hauran de
cobrir per mantenir la proporcionalitat anteriorment establerta.

 

Article 7

Composició de les unitats de suport a l’activitat professional per a l’Ajut 2

7.1 Els centres que hagin fet un esforç especial en la contractació dels professionals qualificats que estableix
l’article 5.2 d’aquesta Ordre, podran percebre, a més de l’Ajut 1 que regula l’article 5.1, l’Ajut 2, com ajut
complementari per compensar part de la despesa realitzada.

7.2 A l’efecte d’aquestes bases, es considera que s’ha produït un esforç especial en la contractació de
professionals qualificats quan el personal tècnic reuneixi els dos requisits que es detallen a continuació:

1) Que tingui alguna de les titulacions universitàries següents: psicologia, treball social, educació social,
pedagogia, medicina (salut mental), teràpia ocupacional o fisioteràpia.

2) Que la seva dedicació estigui distribuïda en els percentatges que consten als punts de la a) a la f) següents:

a) Fins a 15 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3
d’aquesta Ordre: el 30% de la jornada laboral d’un professional amb alguna de les titulacions esmentades
anteriorment; i un monitor de suport a la producció, diferent del monitor industrial, a temps complet, o el que
correspongui proporcionalment si la contractació és a temps parcial.

b) De 16 a 30 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article
3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable, com a
mínim el 20% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral d’un professional amb alguna de les titulacions
esmentades anteriorment; i dos monitors de suport a la producció, diferents dels monitors industrials, a temps
complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

c) De 31 a 45 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article
3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable, com a
mínim el 60% de la seva jornada; un 45% de la jornada laboral de, com a mínim, dos professionals amb
alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i tres monitors de suport a la producció, diferents dels
monitors industrials, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps
parcial.

d) De 46 a 60 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article
3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable, com a
mínim el 80% de la seva jornada; un 60% de la jornada laboral de, com a mínim, dos professionals amb
alguna de les titulacions esmentades anteriorment; i quatre monitors de suport a la producció, diferents dels
monitors industrials, a temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps
parcial.

e) De 61 a 75 persones treballadores amb discapacitat, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article
3 d’aquesta Ordre: un tècnic de grau mitjà o superior o amb coneixements i/o experiència equiparable a temps
complert; un 75% de la jornada laboral de, com a mínim, dos professionals amb alguna de les titulacions
esmentades anteriorment; i cinc monitors/es de suport a la producció, diferents dels monitors industrials, a
temps complet, o el que correspongui proporcionalment si la contractació es fa a temps parcial.

f) Més de 75 persones treballadores, inclosos els col·lectius prioritaris que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre:
s’establirà la plantilla proporcionalment, segons els criteris anteriorment esmentats.

7.3 Quan el nombre de persones no correspongui amb el màxim establert per cada mòdul, el temps de
dedicació del personal a les unitats de suport a l’activitat professional serà proporcional al nombre de persones
treballadores amb discapacitat.

7.4 Quan per causes justificades es produeixin vacants del personal que integra aquestes unitats, s’haurà de
cobrir per mantenir la proporcionalitat anteriorment establerta.
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7.5 S’exigirà una jornada mínima d’activitat professional dedicada al suport en el centre especial de treball de
4 hores setmanals que s’haurà de justificar amb el contracte a temps parcial corresponent, d’acord amb el que
disposa l’article 17 d’aquesta Ordre.

 

Article 8

Despeses subvencionables

Les subvencions que estableix aquest Ordre es destinaran a finançar costos laborals i de Seguretat Social
derivats de la contractació indefinida de les persones treballadores de les unitats de suport a l’activitat
professional als centres especials de treball per dur a terme les funcions que descriu l’article 4.2.

La contractació haurà de ser indefinida per a totes les persones treballadores excepte per als professionals
següents: psicologia, treball social, educació social, pedagogia, medicina (salut mental), teràpia ocupacional o
fisioteràpia.

 

Article 9

Quantia dels ajuts

9.1 Ajut 1 de l’article 5.

La quantia dels ajuts que indica l’article 5.1 d’aquesta Ordre s’estableix en 1.200,00 euros anuals, més
l’increment que disposi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per a cada persona treballadora, amb el tipus
i el grau de discapacitat que indica l’article 3 d’aquesta Ordre, amb contracte indefinit o amb contracte
temporal de durada igual o superior a sis mesos.

La subvenció anual es reduirà proporcionalment en funció de la durada dels contractes de les persones
treballadores amb discapacitat a què fa referència l’apartat anterior, així com en funció de la durada de la
jornada laboral, quan el contracte sigui a temps parcial.

Aquestes subvencions es concediran per períodes màxims d’un any, amb la sol·licitud prèvia del centre especial
de treball.

9.2 Ajut 2 de l’article 5.

La quantia dels ajuts complementaris que s’indica a l’article 5.2 serà de fins a 1.669,57 euros anuals per cada
persona treballadora amb discapacitat que compleixi els requisits de l’article 3 d’aquesta Ordre amb contracte
indefinit o amb contracte temporal de durada igual o superior a sis mesos.

La subvenció de 1.669,57 euros es reduirà proporcionalment en funció de la durada dels contractes de les
persones treballadores amb discapacitat a què fa referència l’apartat anterior, així com en funció de la durada
de la jornada laboral, quan el contracte sigui a temps parcial.

Quan la reducció horària la determinin motius terapèutics derivats de la patologia del treballador o treballadora,
i així ho certifiqui la persona representant legal del centre, es mantindrà l’import de la subvenció.

Aquestes subvencions es concediran per períodes màxims d’un any, amb la sol·licitud prèvia del centre especial
de treball.

L’import de les subvencions en cap cas podrà tenir una quantia que, aïlladament o amb concurrència amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi els costos laborals i de Seguretat Social derivats de la
contractació indefinida de les persones treballadores que integren les unitats de suport a l’activitat professional
en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels centres especials de treball.

9.3 En cas que l’ajut que preveu l’article 5.1 d’aquesta Ordre s’incrementi, l’ajut complementari de l’article 5.2
disminuirà en la mateixa quantia per tal que la suma total no excedeixi els 2.869,57 euros anuals per persona
treballadora.

 

Article 10

Convocatòries

10.1 Anualment i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el conseller o la consellera d’Empresa i

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20146/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14087042-2014



Ocupació podrà dictar la resolució de convocatòria de les subvencions que preveu aquesta Ordre de bases
reguladores. Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà la disposició
en la qual consten les bases reguladores, el termini per a la presentació de sol·licituds, la documentació que cal
aportar, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, l’import de les subvencions concedides i la quantia
màxima destinada, així com les altres dades que exigeixi la normativa aplicable.

10.2 La distribució inicial d’aquests imports es podrà modificar tenint en compte el desenvolupament del
programa, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del mercat de treball, mitjançant
una resolució del director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament
d’Empresa i Ocupació. Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà
els imports màxims destinats a l’atorgament d’aquests ajuts, que estarà condicionat a l’existència de
disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

 

Article 11

Requisits de les entitats sol·licitants

11.1 Els centres especials de treball sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Han de figurar inscrits al Registre oficial de centres especials de treball, d’acord amb el que disposa l’article
7 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre (BOE núm. 294, de 9.12.1985), pel qual s’aprova el
Reglament dels centres especials de treball, abans del 31 de desembre de 2010.

b) Que la seva plantilla estigui integrada per persones incloses en algun dels supòsits següents:

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb
un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies de les que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració
laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i
salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

g) Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

h) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, complir l’obligació, d’acord
dels agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball.

i) Complir els requisits específics que determina aquesta Ordre.

j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

11.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació que preveu
l’article 12 d’aquesta Ordre.

 

Article 12

Sol·licituds i terminis de presentació

12.1 Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar segons el model normalitzat, que estarà a disposició de
les persones interessades a la pàgina web de l’Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Empresa i
Ocupació (http://www.gencat.cat/canalempresa), a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la
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Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), i a la pàgina web de l’Oficina Virtual de
Tràmits (www.gencat.cat/ovt) .

Les sol·licituds han d’anar adreçades al director/a general de Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom,
acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases reguladores, i s’han de presentar, dins el
termini que estableixi la convocatòria, a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar
a la pàgina web (http://www.gencat.cat/canalempresa/xarxa).

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar en qualsevol dels llocs i per qualsevol dels mitjans que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

12.2 Les sol·licituds s’han de presentar, dins el termini establert a la convocatòria, en les formes indicades a
l’apartat anterior, i han d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) Pressupost detallat d’explotació del servei.

b) Relació de persones treballadores amb discapacitat: tipus, grau, codi contracte, hores setmanals (inclòs a
l’imprès de sol·licitud).

c) Relació de persones treballadores professionals: titulació, codi contracte, hores setmanals (inclòs a l’imprès
de sol·licitud) a data 1 de gener de l’exercici de sol·licitud de la subvenció.

d) Projecte anual del servei, que ha d’incloure el disposa l’article 14.1.e) d’aquesta Ordre.

e) Declaració responsable de la persona que signa el document de sol·licitud de subvenció d’actuar en nom i
representació jurídica de la persona jurídica sol·licitant.

f) Declaració expressa conforme no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en
matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria social o en matèria de
seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

g) Declaració conforme el local, la sala, l’obra, l’establiment o el centre de treball compleix els requisits que
estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

i) Declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

j) Full de domiciliació bancària degudament formalitzat, d’acord amb l’imprès del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, disponible a l’adreça d’Internet
http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html).

k) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al
mateix concepte, amb indicació del programa al qual s’acullen, de la quantia sol·licitada, del percentatge que
suposen del cost total del projecte, de si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina
entitat pública o privada s’han sol·licitat. En cas de no haver-se’n sol·licitat d’altres, caldrà adjuntar una
declaració responsable en aquest sentit.

l) Declaració que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12
de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

ll) En el cas que la sol·licitant sigui una empresa amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones,
declaració del compliment de l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilització de mitjans per prevenir i
detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i dels que utilitzen per intervenir-hi en
llurs centres de treball.

12.3 Les anteriors declaracions dels apartats e), f), g), h), i), k), l) i ll) s’inclouen dins l’imprès de sol·licitud,
així com les relacions de persones treballadores dels apartats c) i d).

El fet de presentar la declaració responsable faculta l’Administració per fer les comprovacions necessàries per
verificar la conformitat de les dades declarades.

D’acord amb l’article 35.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
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administracions públiques de Catalunya, els òrgans tramitadors estan facultats per verificar la conformitat de
les dades incloses a la sol·licitud i per accedir a les fonts d’informació que escaiguin. Amb la signatura de la
sol·licitud, la persona signant dóna el seu consentiment per a la realització d’aquestes verificacions.

La documentació de l’apartat j) només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que
se sol·licita un ajut o una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació a la Generalitat de Catalunya.

12.4 En el cas de documents que ja figurin en poder del Departament d’Empresa i Ocupació, en aplicació del
que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de
l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, i s’hi han
de fer constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració
s’annexa a l’imprès de sol·licitud.

En cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, n’hagi prescrit el període de vigència
o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de
presentar necessàriament la nova documentació.

12.5 Si la sol·licitud i la documentació presentada no reuneixen els requisits que estableix aquest article, es
requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb
resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
14 de gener.

 

Article 13

Procediment de concessió

13.1 El procediment general per a la concessió de les subvencions que preveu aquesta Ordre és el de
concurrència competitiva.

Excepcionalment, atesos les disponibilitats pressupostàries i el sistema de justificació i pagament mensual
d’aquest programa, i d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es procedirà al prorrateig de l’import màxim, en el cas que el crèdit disponible arribi a ser
insuficient. Així mateix, la concessió d’aquest ajut queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries.

13.2 La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al subdirector/a general de
Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat. L’avaluació i la comparació de les sol·licituds es realitzarà
d’acord amb els criteris objectius d’atorgament que indiqui l’article 14 d’aquesta Ordre.

13.3 Per a la valoració de les sol·licituds presentades es constituirà una comissió tècnica d’avaluació de les
sol·licituds que es presentin integrada pels òrgans següents, o persona que designin: el/la subdirector/a
general de Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat, el/la cap del Servei de Programes per a la
Diversitat, i/o el/la cap de la Secció de Centres Especials de Treball.

13.4 La comissió tècnica d’avaluació, tenint en compte els criteris d’atorgament i la ponderació que
s’estableixin en aquesta Ordre de bases reguladores, i vistos els informes que s’adjuntin, elaborarà un informe
on es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

13.5 Vistos l’expedient i l’informe emès per la Comissió tècnica d’avaluació, el subdirector/a general de
Polítiques Empresarials i Laborals per a la Diversitat elevarà la proposta de resolució al director/a general
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, que emetrà la resolució que correspongui degudament
motivada, amb el tràmit d’audiència previ, del qual es podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es
tinguin en consideració altres fets o altres al·legacions o proves que les presentades pels interessats.

13.6 El termini màxim per emetre la resolució de subvenció i notificar-la serà de tres mesos comptats des de
l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds que es fixi a cada convocatòria.
Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà
desestimada, d’acord amb el que estableix l’article 54.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.7 La resolució de concessió o denegació de la subvenció ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la
persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l’import i, en el cas que s’autoritzin
bestretes, la justificació de l’execució de l’objecte de la subvenció, i la forma i la quantia de les garanties que,
si escau, ha de presentar el beneficiari.
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Aquesta resolució, degudament motivada, es notificarà a la persona o entitat interessada per correu certificat o
per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, d’acord amb el que disposen els articles
58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

13.8 Contra la resolució de concessió o denegació, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar
recurs d’alçada davant la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació
(article 67.2.f) del Decret 352/2011) en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la seva
notificació; o bé, en el cas de les administracions públiques, es podrà impugnar davant l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, sens perjudici que
es pugui interposar requeriment potestatiu previ davant l’òrgan competent, d’acord amb l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

 

Article 14

Criteris de valoració

14.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds presentades per a la realització d’accions relatives a les unitats
de suport a l’activitat professional són, juntament amb la seva ponderació, els següents:

a) Percentatge de persones treballadores amb discapacitat amb contracte indefinit respecte del total de les
persones treballadores amb discapacitat de la plantilla del centre especial de treball (de 0 a 20 punts).

b) Percentatge de persones treballadores amb el tipus i el grau de discapacitat descrits a l’article 3 d’aquesta
Ordre sobre el total de persones treballadores amb discapacitat del centre especial de treball (de 0 a 30
punts).

c) Percentatge de dones amb el tipus i el grau de discapacitat descrits a l’article 3 d’aquesta Ordre sobre el
total de persones treballadores amb al mateix tipus i grau de discapacitat del centre especial de treball (de 0 a
10 punts).

d) Nombre de persones treballadores amb discapacitat procedents del centre especial de treball contractats
indefinidament o amb contracte de com a mínim sis mesos per empreses del mercat ordinari de treball en els
últims dos anys (de 0 a 10 punts).

e) Projecte anual del centre especial de treball relatiu a l’objecte d’aquestes subvencions (de 0 a 30 punts). El
projecte ha de incloure necessàriament els apartats següents:

1. Presentació de l’entitat.

2. Activitats productives del centre especial de treball (CET).

3. Característiques del col·lectiu de treballadors amb discapacitat.

4. Objectius generals i objectius específics de les actuacions.

5. Metodologia d’actuació. Entre d’altres, l’entitat ha de definir els sistemes de valoració interna i externa, la
coordinació interna i externa, i la relació amb el teixit empresarial.

6. Programa personal.

7. Recursos humans. Funcions de cadascun dels professionals.

8. Recursos materials. Formació i actualització de coneixements de les persones treballadores de les unitats de
suport a l’activitat professional als centres especials de treball.

9. Annexos.

L’extensió mínima del projecte, pel que fa als apartats dels punts 1 al 8, serà d’un mínim de 10 i un màxim de
20 pàgines.

14.2 Un cop valorades les sol·licituds que es presentin d’acord amb els criteris fixats a l’apartat anterior, i
ponderades d’acord amb el barem establert, la puntuació que com a màxim podran obtenir les entitats
sol·licitants serà de 100 punts. En cas que el projecte presentat no assoleixi una puntuació mínima de 51
punts, no podrà accedir a les subvencions.
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Article 15

Revisió

El Departament d’Empresa i Ocupació pot revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

 

Article 16

Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

16.1 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta Ordre resten sotmesos a les obligacions següents:

a) Realitzar les accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional, en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball que preveu
aquesta Ordre.

b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i les
condicions que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les
despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import finançat; o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del
cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent, sens perjudici d’altres mitjans de comprovació que
establert a les bases reguladores.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d’Empresa i Ocupació, i les
de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d’altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris,
aportant tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les condicions tinguts en
compte per a la concessió de la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació.

e) Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui
produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’autoritzar expressament l’òrgan concedent. En
aquest cas es tindrà en compte la finalitat d’aquets ajuts i la prioritat de protecció de la plantilla de treballadors
amb discapacitat.

f) Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació les subrogacions de treballadors que es realitzin per causes
legals, contractuals, successió d’empresa i altres causes reconegudes en dret. En aquest cas, l’òrgan concedent
emetrà la resolució preceptiva si no afecta l’import de la subvenció atorgada. En el supòsit que afecti a l’import
de la subvenció atorgada, es dictarà resolució amb les modificacions i efectes corresponents en l’import de la
subvenció.

g) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

h) Complir amb les obligacions tributàries davant la Tresoreria de la Seguretat Social, davant l’Estat i davant
de la Generalitat de Catalunya.

La Tresoreria de la Generalitat de Catalunya comprovarà, amb caràcter previ al pagament de les subvencions o
les bestretes, el compliment de totes les obligacions tributàries o d’altre tipus davant la Generalitat, i en cas
d’incompliment iniciarà el procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els
deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas o programa, així com els
estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat
de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació en els supòsits que preveu l’article 15 d’aquesta Ordre.

l) Fer constar la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del
Departament d’Empresa i Ocupació en tota la documentació informativa de l’actuació subvencionada.
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ll) Complir els requisits específics que per a cada ajut o subvenció estableixin aquestes bases reguladores.

m) Complir les obligacions que preveu l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de
subvencions.

n) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

16.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Ordre adoptaran les mesures necessàries
i realitzaran les activitats de prevenció que calguin, incloses les relatives a mètodes de treball i equips i mitjans
de protecció, per tal que es garanteixi el més alt nivell de protecció en les condicions de seguretat i salut de les
persones que participen en les accions.

 

Article 17

Pagament i justificació

17.1 El pagament s’efectuarà mensualment, amb l’acreditació prèvia de les altes i les baixes de les persones
treballadores amb discapacitat que defineix l’article 3 d’aquesta Ordre.

17.2 Les entitats beneficiaries de la subvenció han de justificar mensualment l’aplicació dels fons amb la
documentació i els terminis que s’indiquen:

a) La justificació mensual es realitzarà mitjançant la presentació dels documents acreditatius del pagament
efectiu del cost salarial dels professionals contractats corresponent al mes anterior dins els deu primers dies
del mes següent del qual es justifica la subvenció.

Les despeses de personal es justificaran mitjançant la presentació dels documents de cotització a la Tresoreria
General de la Seguretat Social, fotocòpia dels documents TC-1 i TC-2 de l’últim mes ingressat, amb la
documentació corresponent que n’acrediti el pagament (domiciliació bancària del treballador o apunt del càrrec
de l’extracte bancari), així com l’acreditació de pagament de la nòmina corresponent.

b) La justificació dels costos salarials del mes de novembre, juntament amb la previsió del mes de desembre,
s’haurà de presentar dins els primers cinc dies del mes de desembre.

c) Amb el primer mes que es justifiqui cal presentar la documentació de la plantilla de professionals (alta en la
Seguretat Social i contracte de treball de cada professional). En mesos successius només caldrà presentar la
documentació esmentada als apartats anteriors.

e) En tots els casos s’haurà d’aportar el justificant bancari del pagament de la totalitat de les nòmines.

17.3 La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l’objecte de la subvenció
o l’ajut es farà d’acord amb el que estableixen aquesta Ordre i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació,
justificació i control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997) o, si s’escau, la que es dicti en
substitució d’aquesta normativa, així com els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

El fet que no es presenti dins el termini la justificació de les despeses efectuades, sens perjudici que es
consideri que pugui constituir una infracció i li sigui aplicable el règim sancionador que estableixen els articles
101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, suposarà l’incompliment de l’obligació de la justificació, que és causa de
revocació de la subvenció atorgada, de conformitat amb el que estableix l’article 99.1.a) de la Llei esmentada.

17.4 En el cas de documents que ja estiguin en poder del Departament d’Empresa i Ocupació, en aplicació del
que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de
l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, i s’hi ha de
fer constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració
s’annexa a l’imprès de sol·licitud.

17.5 En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha
de presentar necessàriament la nova documentació.

17.6 La justificació es realitzarà d’acord amb els impresos normalitzats i les instruccions emeses per la Direcció
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació.

17.7 El Departament d’Empresa i Ocupació podrà comprovar d’ofici la relació de persones treballadores amb
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discapacitat per assegurar la justificació de la subvenció atorgada.

Als beneficiaris de la subvenció els serà aplicable el que disposa l’article 13 del Reial decret 2273/1985, de 4 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels centres especials de treball, amb relació a l’obligació de
presentació d’una memòria.

 

Article 18

Aportació de comptes anuals i auditoria

18.1 Els centres especials de treball han d’aportar el balanç i els comptes anuals corresponents a cada exercici
pressupostari, elaborats d’acord amb els models del Pla general de comptabilitat. També cal que aportin la
documentació complementària referent a la informació economicofinancera del centre especial de treball, que
s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al web del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).

18.2 Les entitats que durant el transcurs de l’últim exercici pressupostari tancat hagin rebut de la Generalitat
de Catalunya subvencions per un import superior a 100.000,00 euros, han de presentar una auditoria d’acord
amb les instruccions que dicti l’òrgan concedent. Aquesta quantitat de 100.000,00 euros serà el resultat de
totes les subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya durant el període esmentat en concepte de
centres especials de treball, incloses les subvencions per inversió, per manteniment de llocs de treball, les
relatives a les unitats de suport, bonificacions de la Seguretat Social, etc.

18.3 El termini màxim de presentació d’aquesta documentació finalitzarà el 31 d’agost de l’any següent a la
convocatòria d’aquests ajuts.

 

Article 19

Seguiment i control

Les persones i les entitats beneficiàries dels ajuts i les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de
comprovació que el Departament d’Empresa i Ocupació consideri necessàries i a les de control financer que
corresponguin, d’acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els articles 45 i 46 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Article 20

Causes de revocació i procediment

20.1 Són causes de revocació les que s’indiquen tot seguit, i es revocarà totalment o parcialment la subvenció
i, si s’escau, es reintegrarà la quantitat percebuda indegudament, amb l’interès de demora que correspongui,
des del moment del pagament de la subvenció i fins la data en què s’acordi que és procedent el reintegrament,
d’acord amb els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 34 del Reglament general de subvencions, les següents:

a) L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien impedit.

b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu d’aquesta subvenció, relatiu a les unitats de suport a l’activitat
professional, en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat, als
centres especials de treball, previstes en aquesta Ordre.

c) L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article
30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió que disposa l’article 18.4 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

e) L’incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveuen
els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’incompliment de
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les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan en derivi la impossibilitat de
verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les
activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.

g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels compromisos
assumits per aquests amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin la manera com s’han
d’aconseguir els objectius, fer l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció o s’hi refereixin.

h) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als les beneficiaris, així com dels
compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan
en derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la
realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la
qual derivi una necessitat de reintegrament.

j) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat duta a terme quan l’import de les subvencions sigui d’una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de dur a terme el beneficiari.

k) En cas que l’empresa sol·licitant tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, la no-inclusió o
la utilització indeguda dels mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó
de sexe, i/o dels utilitzats per intervenir-hi.

20.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i control, tant del Departament
d’Empresa i Ocupació com de la Intervenció General, es constata que s’ha produït alguna de les causes de
revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, d’acord
amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

20.3 La resolució d’inici d’expedient esmentada es notificarà a l’interessat, per tal que, en el termini de deu
dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que consideri oportuns.

20.4 Posteriorment al que s’ha esmentat, i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució,
s’atorgarà a l’interessat el tràmit d’audiència corresponent, per tal que, en el termini de deu dies, al·legui i
presenti els documents i les justificacions que consideri oportunes. Es pot prescindir d’aquest tràmit d’audiència
quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que
els adduïts per la persona interessada.

20.5 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de
l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial
de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d’acord amb la normativa
aplicable. L’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar, si s’escau, l’execució de les garanties
prestades.

20.6 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seva notificació.

 

Article 21

Renúncia

Les persones i les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, als ajuts
o les subvencions atorgats i, a aquest efecte, l’òrgan que els va concedir dictarà la resolució corresponent.

 

Article 22
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Incompatibilitats i concurrència

22.1 Els ajuts que s’atorguen mitjançant aquesta Ordre seran incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut
per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial
del projecte i s’hagi definit de manera precisa en la petició de l’ajut la part subvencionada pel Departament
d’Empresa i Ocupació i la part finançada amb càrrec a altres fons.

22.2 L’import dels ajuts concedits en cap cas pot tenir una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha
de dur a terme l’entitat beneficiària.

 

Article 23

Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del
títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles
101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

 

Article 24

Causes d’invalidesa

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

 

Article 25

Publicitat de les subvencions atorgades per part de l’Administració

25.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb
l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin
d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, l’òrgan concedent donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes
subvencions mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis que
correspongui, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el/la
beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

25.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 3.000 euros, la publicitat es
farà mitjançant l’exposició de les subvencions atorgades al tauler d’anuncis corresponent depenent del
programa de què es tracti.

25.3 Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, es donarà publicitat dels atorgaments de les
subvencions mitjançant la seva exposició a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació
(http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).

Article 26

Publicitat de les subvencions per part del beneficiari

El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del
programa, l’activitat, la inversió o l’actuació objecte de subvenció, segons el que estableix l’article 16.ll)
d’aquesta Ordre, relatiu a les obligacions de les entitats beneficiàries, en relació amb l’article 31 del Reglament
de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 27

Continuïtat de les subvencions

27.1 Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a les limitacions pressupostàries, i no generen cap dret
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de continuïtat en l’assignació de finançament a les entitats destinatàries per a exercicis successius al que
preveu la resolució de concessió.

27.2 Els ajuts concedits se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Capítol II

Convocatòria per a l’any 2014

Article 28

Convocatòria per a l’any 2014

Es fa pública la convocatòria de l’any 2014 per a la presentació de sol·licituds de les subvencions per dur a
terme accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament
personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

 

Article 29

Aplicació pressupostària i crèdit destinat a l’any 2014

29.1 L’import màxim destinat a l’atorgament de la subvenció per a la realització de les actuacions relatives a
l’Ajut 1 de l’article 5 d’aquesta Ordre durant l’anualitat 2014 és de 9.783.049,46 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària IU0802 482.0029/333 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.

29.2 L’import màxim destinat a l’atorgament de la subvenció per a la realització de les actuacions relatives a
l’Ajut 2 de l’article 5 d’aquesta Ordre durant l’anualitat 2014 és de 5.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària IU0802 482.0029/333 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.

L’atorgament de les subvencions que regula aquesta Ordre per a l’any 2014 resta condicionat a l’existència de
disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat.

29.3 La subvenció màxima que es podrà atorgar a cada centre especial de treball serà la corresponent a
l’import justificat el mes de gener de 2011 pel mateix programa per als 12 mesos de l’any 2014.

Article 30

Sol·licitud i termini de presentació

30.1 Les sol·licituds de les subvencions i la documentació que les acompanya s’han de presentar d’acord amb
el que estableix l’article 12 d’aquesta Ordre.

30.2 Per a l’any 2014, la presentació de sol·licituds finalitzarà en el termini de 10 dies naturals comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Disposició addicional

Règim jurídic aplicable

En tot el que no prevegin les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre es procedirà d’acord amb el que
estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions.

Els ajuts regulats en aquesta Ordre s’acullen al Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, de la Comissió,
pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles
87 i 88 del Tractat CE (Reglament general d’exempcions per categories) (DOCE L 214, de 9.8.2008), modificat
pel Reglament (UE) núm. 1224/2013, de la Comissió (DOCE L 320 de 30.11.2013) de 29 de novembre de
2013, que prorroga el Reglament 800/2008 fins al 30 de juny de 2014. Aquests ajuts s’adaptaran al nou
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Reglament d’exempció per categories que la Comissió Europea adopti per substituir al Reglament (CE) núm.
800/2008.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre EMO/66/2012, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en
el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centre especials de
treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 (DOGC núm. 6095, de 26.3.2012),

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de març de 2014

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

(14.087.042)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/686/2014, de 19 de març, per la qual s'adjudiquen llocs vacants de personal estatutari
facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (convocatòria EJ-
VH.01/10).

D’acord amb la Resolució SLT/440/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de
personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-VH.01/10), publicada al DOGC núm.
5575, de 25.2.2010;

Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria, que ha finalitzat la seva
actuació;

Atès que s’han seguit tots els tràmits de procediment establerts reglamentàriament;

De conformitat amb el que preveuen la base 3.4.8 de la convocatòria de referència, i amb les atribucions que
m’han estat conferides per l’article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
(DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l’article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Adjudicar llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona dependent de l’Institut Català de la Salut corresponents a la
convocatòria EJ-VH.01/10, d’acord amb la relació que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Les persones que figuren en l’annex d’aquesta Resolució, per poder prendre possessió, hauran de presentar un
certificat mèdic oficial actualitzat, acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti
el desenvolupament de les tasques pròpies de les places objecte de convocatòria, així com declaració
jurada/promesa de no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari de cap servei de salut o
Administració pública en els sis anys anteriors a la present convocatòria ni haver estat inhabilitat/ada amb
caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.

Aquesta Resolució d’adjudicació, complementada amb la diligència de presa de possessió i la superació del
requisit previst a la base 3.1.d) de la convocatòria, tindrà la consideració de nomenament en propietat de
l’adjudicatari, l’eficàcia del qual restarà sotmès a la resolució dels recursos que contra aquesta Resolució
d’adjudicació es puguin interposar.

D’acord amb el que preveu la base 1 de la convocatòria, l’adjudicatari restarà obligat a exercir les seves
funcions en l’àmbit d’actuació territorial o funcional que determinin els corresponents plans directors
d’integració d’especialitats.

El règim de jornada i l’horari de les persones adjudicatàries seran el que disposi la corresponent gerència
territorial.

La persona interessada s’haurà d’incorporar a la seva destinació en el termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, i perdrà els drets del concurs oposició en cas
que deixi transcórrer el termini esmentat per incorporar-s’hi.

Contra aquesta Resolució es podran interposar els recursos que preveu la base 5.6 de la convocatòria de
referència.
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Barcelona, 19 de març de 2014

Pere Soley Bach

Director gerent

Annex

Destinació: Gerència Territorial de Barcelona

Hospital Universitari Vall d’Hebron

Especialitat obstetrícia i ginecologia

Maria Teresa Avilés García.

Especialitat otorinolaringologia

Maria Carmen Companyo Hermo.

Elisabet Ingrid Genestar Bosch.

Jesus Manuel Monzon Doldan.

(14.087.034)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20142/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14087034-2014



CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/687/2014, de 17 de març, per la qual s'adjudiquen llocs vacants de personal estatutari
facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
(convocatòria EJ-Joan XXIII-01/10).

D’acord amb la Resolució SLT/440/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de
personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari de Tarragona
Joan XXIII dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Joan XXIII-01/10), publicada al DOGC
núm. 5575, de 25.2.2010;

Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria, que ha finalitzat la seva
actuació;

Atès que s’han seguit tots els tràmits de procediment establerts reglamentàriament;

De conformitat amb el que preveuen la base 3.4.8 de la convocatòria de referència, i amb les atribucions que
m’han estat conferides per l’article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
(DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l’article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Adjudicar llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital
Universitari de Tarragona Joan XXIII dependent de l’Institut Català de la Salut corresponents a la convocatòria
EJ-Joan XXIII de Tarragona-01/10, d’acord amb la relació que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Les persones que figuren en l’annex d’aquesta Resolució, per poder prendre possessió, hauran de presentar un
certificat mèdic oficial actualitzat, acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti
el desenvolupament de les tasques pròpies de les places objecte de convocatòria, així com declaració
jurada/promesa de no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari de cap servei de salut o
Administració pública en els sis anys anteriors a la present convocatòria ni haver estat inhabilitat/ada amb
caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.

Aquesta Resolució d’adjudicació, complementada amb la diligència de presa de possessió i la superació del
requisit previst a la base 3.1.d) de la convocatòria, tindrà la consideració de nomenament en propietat de
l’adjudicatari, l’eficàcia del qual restarà sotmès a la resolució dels recursos que contra aquesta Resolució
d’adjudicació es puguin interposar.

D’acord amb el que preveu la base 1 de la convocatòria, l’adjudicatari restarà obligat a desenvolupar les seves
funcions en l’àmbit d’actuació territorial o funcional que determinin els corresponents plans directors
d’integració d’especialitats.

El règim de jornada i l’horari de les persones adjudicatàries seran el que disposi la corresponent gerència
territorial.

La persona interessada s’haurà d’incorporar a la seva destinació en el termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, i perdrà els drets del concurs oposició en cas
que deixi transcórrer el termini esmentat per incorporar-s’hi.

 

Contra aquesta Resolució es podran interposar els recursos que preveu la base 5.6 de la convocatòria de
referència.
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Barcelona, 17 de març de 2014

 

Pere Soley Bach

Director gerent

Annex

Destinació: Gerència Territorial Camp de Tarragona

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Especialitat medicina nuclear

David Carrera Salazar.

(14.087.033)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/688/2014, de 19 de març, per la qual s'adjudiquen llocs vacants de personal estatutari
facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (convocatòria
EJ-Verge de la Cinta-01/10).

D’acord amb la Resolució SLT/440/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de
personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Verge de la Cinta-01/10), publicada al DOGC núm.
5575, de 25.2.2010;

Vista la proposta d’adjudicació tramesa pel tribunal de selecció de la convocatòria, que ha finalitzat la seva
actuació;

Atès que s’han seguit tots els tràmits de procediment establerts reglamentàriament;

De conformitat amb el que preveuen la base 3.4.8 de la convocatòria de referència, i amb les atribucions que
m’han estat conferides per l’article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
(DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l’article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Adjudicar llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa dependent de l’Institut Català de la Salut corresponents a la convocatòria EJ-
Verge de la Cinta-01/10, d’acord amb la relació que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Les persones que figuren en l’annex d’aquesta Resolució, per poder prendre possessió, hauran de presentar un
certificat mèdic oficial actualitzat, acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti
el desenvolupament de les tasques pròpies de les places objecte de convocatòria, així com declaració
jurada/promesa de no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari de cap servei de salut o
Administració pública en els sis anys anteriors a la present convocatòria ni haver estat inhabilitat/ada amb
caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.

Aquesta Resolució d’adjudicació, complementada amb la diligència de presa de possessió i la superació del
requisit previst a la base 3.1.d) de la convocatòria, tindrà la consideració de nomenament en propietat de
l’adjudicatari, l’eficàcia del qual restarà sotmès a la resolució dels recursos que contra aquesta Resolució
d’adjudicació es puguin interposar.

D’acord amb el que preveu la base 1 de la convocatòria, l’adjudicatari restarà obligat a desenvolupar les seves
funcions en l’àmbit d’actuació territorial o funcional que determinin els corresponents plans directors
d’integració d’especialitats.

El règim de jornada i l’horari de les persones adjudicatàries seran el que disposi la corresponent gerència
territorial.

La persona interessada s’haurà d’incorporar a la seva destinació en el termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, i perdrà els drets del concurs oposició en cas
que deixi transcórrer el termini esmentat per incorporar-s’hi.

Contra aquesta Resolució es podran interposar els recursos que preveu la base 5.6 de la convocatòria de
referència.
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Barcelona, 19 de març de 2014

Pere Soley Bach

Director gerent

 

 

Annex

 

Destinació: Gerència Territorial Terres de l’Ebre

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Especialitat Psicologia Clínica

Eva Maria Forcadell Ferreres.

 

(14.087.032)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/690/2014, de 5 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió de dos llocs de treball de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (convocatòria de provisió
núm. INT/03/14).

D’acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries;

Atès que són vacants dos llocs de treball de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del Departament
d’Interior;

Vista la proposta de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del Departament d’Interior;

Ateses la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i la
descripció dels dos llocs de treball que s’han de proveir, incloses en el manual d’organització d’aquest
Departament;

Vist que la Intervenció Delegada de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha dut a terme el tràmit
d’intervenció corresponent;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel
Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m’han estat delegades per la Resolució
INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de les competències pròpies del règim de personal al servei del
Departament d’Interior,

Resolc:

–1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (convocatòria de provisió núm. INT/03/14), que es detallen a l’annex 2.

–2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d’Interior en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, o el corresponent al lloc del seu domicili, d’acord amb el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de març de 2014
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P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Josep Martínez Melgares

Secretari general

Annex 1

Bases

–1 Llocs de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, les característiques dels quals són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.

–2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l’apartat 4 de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.

–3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que
estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el que
consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari es pot trobar en qualsevol de les situacions administratives que preveu la
normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l’Administració de la
Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estan classificats els llocs objecte de
convocatòria, sempre que compleixi les condicions i els requisits exigits en la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, les persones funcionàries amb destinació definitiva han d’haver romàs com a
mínim un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc que s’ha de proveir sigui del
mateix departament, o quan es concursi des d’un lloc de lliure designació.

3.2 Les persones funcionàries amb discapacitats hi poden participar en igualtat de condicions que la resta de
participants sempre que puguin exercir les funcions del lloc de treball.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir el nivell de suficiència de català
(nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, d’acord amb el que s’assenyala a
l’apartat 3 de l’annex 2.

En cas que les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i
Capacitats avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball, abans de
l’elaboració de la proposta de persones admeses i excloses que preveu aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds
de participació, s’especificà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i als taulers d’anuncis del Departament, a les adreces esmentades a la
base 4.1 d’aquesta convocatòria, el dia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements
necessaris de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants
que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats
o de lliure designació, o de selecció de personal a l’Administració de la Generalitat, en què s’hagi establert una
prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria.
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En aquests supòsits, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació documental corresponent.

3.4 En cap cas no poden prendre-hi part les persones funcionàries que es trobin en suspensió de funcions, ni
les traslladades de llocs de treball, ni les destituïdes de càrrecs de comandament, com a conseqüència
d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents, sens perjudici que les persones funcionàries
destituïdes de càrrecs de comandament puguin participar en la provisió del lloc singular. Tampoc no poden
prendre-hi part les persones funcionàries en situació diferent de servei actiu que no hi hagin romàs el temps
mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

 

–4 Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar als registres següents:

Registre general del Departament d’Interior: carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre general de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 (antiga
ctra. N-152, km 20).

Registre dels Serveis Territorials d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran: passatge de l’Alzina, 3, 25700 la Seu d’Urgell.

Registre dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central: carrer d’Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.

Registre dels Serveis Territorials d’Interior a Girona: plaça de Pompeu Fabra: 1, 3r, 17002 Girona.

Registre dels Serveis Territorials d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent: 1, 25006 Lleida.

Registre dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona: carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Registre dels Serveis Territorials d’Interior a les Terres de l’Ebre: carrer de Lluís Canalda, 2, 3r i 4t, 43500
Tortosa.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució de
convocatòria al DOGC.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per a les persones concursants i només s’admetran renúncies a la
participació al concurs quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada
transcorregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s’ha de formalitzar segons el model que figura com a annex de la Resolució de 4 de desembre
de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i estarà a disposició de les persones interessades als serveis
centrals del Departament d’Interior i als registres esmentats a la base 4.1 d’aquesta convocatòria. Igualment,
es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.gencat.cat/governacio/concursos/formulari.

4.4 Les persones aspirants han de consignar a la sol·licitud de participació la denominació i el codi de la plaça
a la qual opten. Si es vol concursar alhora per més d’un lloc d’aquesta convocatòria, s’han d’indicar les
denominacions i els codis corresponents als quals s’opta per ordre de preferència.

4.5 S’ha d’adjuntar a la sol·licitud una declaració dels mèrits i capacitats que s’al·leguin, així com un certificat,
emès per l’òrgan competent en matèria de personal, acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i
capacitats al·legats.

4.6 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la sol·licitud un informe emès per
l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal
que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui avaluar que la persona funcionària pot desenvolupar de manera
suficient i autònoma les funcions i tasques dels llocs de treball convocats.

Així mateix, poden demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una
modificació exorbitant en el context de l’organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei
públic que s’ha de prestar.

Aquestes persones poden demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació o adequació de temps i mitjans
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materials per a la realització de les tècniques d’acreditació dels mèrits i capacitats.

 

–5 Fases del concurs i proposta de resolució

5.1 Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar els llocs convocats es valoren fins a 100
punts. Aquest concurs consta de dues fases, la primera no eliminatòria i la segona, eliminatòria, que inclouen
la totalitat dels mèrits i capacitats especificats a la base 6 d’aquesta convocatòria. Per superar la segona fase
s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 17,5 punts. La proposta de resolució recaurà en la persona candidata
que obtingui la millor valoració global per a cada lloc de treball convocat.

5.2 En cas d’empat en el conjunt del concurs, s’ha de dirimir atenint-se a la qualificació total obtinguda en la
primera fase d’aquesta convocatòria. Si persisteix l’empat, es dirimirà en funció de la puntuació més alta
obtinguda, en primer lloc, per l’antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

 

–6 Mèrits i capacitats

6.1 Primera fase.

Es valoren, fins a 65 punts en total, en relació amb el lloc de treball, els mèrits i capacitats següents:

6.1.1 Treball desenvolupat.

Es valora, fins a 30 punts com a màxim, el treball desenvolupat en funció de l’experiència adquirida,
especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut
tècnic i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides,
amb especial consideració a l’experiència que consta a l’apartat 5.2 de l’annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.

Es valoren, fins a 10 punts com a màxim, les publicacions i la docència impartida per les persones aspirants i
l’assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre matèries
relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció
de la seva utilitat, tenint en compte els coneixements que s’estableixen a l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.3 Grau personal.

El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valora fins a 5 punts com a màxim,
d’acord amb la distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual que el nivell del lloc convocat: 4 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 3 punts.

6.1.4 Antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,8 punts per any complet de serveis, i a raó de 0,07 punts
per mes de serveis, fins a 10 punts en total.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i
disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computa
una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc convocat, es valoraran, fins a 5 punts, en
funció dels coneixements requerits, la competència i l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne
altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.

Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents
acreditatius de coneixements del nivell superior al requerit i/o pels coneixements de llenguatge especialitzat
s’atorguen fins a 5 punts.
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6.2 Sistema d’acreditació de la primera fase.

Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 6.1 s’ha d’aportar, dins el
termini de presentació de sol·licituds, la documentació següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i capacitats referents a treball desenvolupat, grau personal consolidat
i antiguitat s’han d’acreditar mitjançant certificat emès a aquest efecte per l’òrgan competent en matèria de
personal del departament o de l’Administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació de
la present convocatòria.

6.2.2 La resta de dades sobre els mèrits i capacitats referents a formació i perfeccionament, titulacions
acadèmiques i coneixements de llengua catalana s’han d’acreditar mitjançant la certificació corresponent de
l’òrgan competent, llevat que consti còpia del justificant en l’expedient personal en aquest Departament, cosa
que hauran de fer constar les persones concursants a la sol·licitud de participació.

6.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase.

La data de referència d’aquests mèrits i capacitats per a la seva valoració serà la de la publicació de la present
convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de
presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.

Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements es valoren fins a 35 punts en total
per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d’acord amb el contingut funcional del lloc
de treball.

En cap cas no es valoren en aquest apartat els cursos de formació i perfeccionament, ni les titulacions
acadèmiques ni els coneixements de la llengua catalana, que s’han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6
d’aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase.

Altres coneixements.

Per tal d’acreditar aquests mèrits i capacitats, les persones candidates han de presentar una memòria, que
versarà sobre el contingut funcional del lloc que s’ha de proveir d’acord amb la informació que consta en la
relació de llocs de treball, en la norma funcional i en el manual d’organització, tenint en compte, especialment,
el contingut del punt 5 de l’annex 2.

La memòria ha de constar de dues parts, una consistent en una anàlisi de les funcions del lloc convocat i una
altra, en un estudi o projecte de millora organitzativa o funcional. Aquest document ha de tenir una extensió
mínima de 25 pàgines i màxima de 40 pàgines DIN A4, a doble espai, i s’ha de presentar al president de la
Junta de Mèrits i Capacitats, dins el termini màxim de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, les persones candidates exposaran la memòria
davant la Junta de Mèrits i Capacitats, i els seus membres podran efectuar les preguntes o demanar els
aclariments que considerin oportuns.

 

–7 Junta de Mèrits i Capacitats

7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de provisió d’acord amb el que
estableixen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats,
que està formada per les persones següents:

Titulars:

Joan Josep Guillem Carrique, que actuarà com a president.

Isabel Morales Rodríguez, que actuarà com a vocal.

Sònia Muro Garrido, designada com a OTPL.

Suplents:

Maria Serrahima Sugrañes, que actuarà com a presidenta.

M. Àngels Solé Sanosa, que actuarà com a vocal.
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Victòria Carbonell Martínez, designada com a OTPL.

7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats pot sol·licitar el nomenament d’assessors especialistes, que actuaran amb
veu però sense vot.

 

–8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats

8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats s’han de subjectar al que determinen els
articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les persones candidates per tal
d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes de la documentació aportada per les persones
interessades quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i als taulers d’anuncis del Departament, a les adreces indicades a la
base 4.1 d’aquesta convocatòria.

 

–9 Procediment

9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta de Mèrits i
Capacitats elaborarà la proposta de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius
d’exclusió, la qual s’exposarà d’acord amb el que estableix la base 8.3.

9.2 Quan es faci l’exposició esmentada a l’apartat anterior, la Junta de Mèrits i Capacitats anunciarà, amb una
antelació mínima de 5 dies, la data, l’hora i el lloc d’exposició de la memòria a què es refereix la base 6.5.

9.3 Una vegada efectuada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes d’acreditació
que s’han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta provisional de resolució del concurs, la
qual s’exposarà a fi i efecte que les persones interessades puguin formular, en el termini de deu dies, les
observacions o reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució del concurs, que elevarà a
l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i efectuï la resolució definitiva del concurs.

 

–10 Règim d’impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims decideixen
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

–11 Resolució del concurs

11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de dos mesos a partir de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva
mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet
de passar a una situació diferent de la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades
per l’òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té reconeguda la compatibilitat
respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius
d’incompatibilitat que preveu la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de deu dies comptat des del
començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest
termini s’entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
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–12 Terminis de formalització del cessament i presa de possessió

12.1 La resolució definitiva del concurs comporta, si s’escau, el cessament en el lloc anterior.

12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de 2 dies hàbils si no implica canvi de
localitat de residència de la persona funcionària, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, que
s’ha d’acreditar documentalment.

12.3 Aquest termini es computa a partir de l’endemà del cessament, que s’ha d’efectuar dins els 3 dies hàbils
següents al de la publicació de la resolució del concurs al DOGC. Quan aquesta resolució comporti el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució
del concurs al DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es pot prorrogar si la persona funcionària canvia
de localitat de residència, per resolució del secretari general del departament on anirà destinada la persona
funcionària, com a màxim 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig, es pot prorrogar
el termini del cessament fins a 3 mesos com a màxim, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i
motivada per les necessitats del servei.

12.6 A l’efecte del còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la mateixa localitat els municipis
els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que
disposin de serveis de transport urbà col·lectiu comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un lloc de
treball s’hauran de comunicar al Registre general de personal dins els 3 dies hàbils següents a la seva
formalització mitjançant els sistemes informàtics establerts.

Annex 2

Descripció del lloc de treball núm. 1

–1 Característiques del lloc de treball

Identificació del lloc núm. 1: INT/03/14-1.

Nom del lloc: Secció de Personal i Règim Interior.

Localitat: Mollet del Vallès.

Departament: Interior.

Unitat directiva: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Nivell: 24.

Complement específic: 12.510,12 €.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: comandament.

Forma de provisió: concurs específic.

–2 Requisits de participació
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Grup: A.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: administració general.

Especificació de cossos: cos superior d’administració.

–3 Requisits de coneixement de la llengua catalana

Nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

–4 Contingut funcional

Missió:

Coordinar la tramitació dels expedients en matèria de recursos humans, gestionar la contractació, la nòmina i
la previsió social del personal i el règim interior, informació, registre i atenció al públic, d'acord amb la
normativa vigent i les instruccions del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa, per tal d'aconseguir una
gestió eficaç del personal de l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya.

Funcions:

Elaborar la nòmina de l'Institut i confeccionar les liquidacions de la Seguretat Social del personal de l'Institut.

Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, permisos, llicències, vacances,
reconeixement de serveis previs, venciment de triennis, reconeixement de grau personal, provisió de llocs de
treball, certificacions i altres incidències del personal de l'Institut.

Gestionar les modificacions i les actualitzacions de la relació de llocs de treball i gestionar els expedients de
contractació de personal laboral i de nomenament de personal interí de l'Institut.

Gestionar els expedients de formació i gestionar les convocatòries de provisió i selecció de personal de
l'Institut.

Gestionar els assumptes corresponents al règim interior, informació i registre i atenció al públic.

Elaborar informes i propostes de resolució relatives a reclamacions i recursos administratius en matèria de
personal propi de l'Institut.

Gestionar el servei d'allotjament de la residència d'alumnes.

Col·laborar amb els tècnics de prevenció departamentals en la identificació dels riscos laborals i la proposta de
mesures pal·liatives en l'àmbit de l'Institut.

Gestionar la implantació del pla d'emergència de l'Institut i totes aquelles accions relacionades amb les
condicions de treball del personal.

Gestionar l'arxiu documental de l'Institut d'acord amb les directrius establertes pel Departament.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l’ocupi (article 66 del
Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:

Gestiona els expedients relatius a les situacions administratives, consolidació de grau, permisos, llicències i
altres incidències del personal de l’Institut i proposa la resolució de les incidències.

Gestiona el sistema de control horari del personal adscrit a l’Institut.

Supervisa la confecció de resolucions administratives en matèria de personal competència del director de
l’Institut.

Gestiona els expedients de modificació i actualització de la relació de llocs de treball de l’Institut.

Revisa els qüestionaris de descripció de lloc de treball dels llocs de comandament, singulars o base amb nivell
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superior als habituals abans de la seva tramesa a la Direcció de Serveis.

Gestiona els expedients derivats de la formació del personal de l’Institut.

Elabora informes en matèria de personal i normativa de recursos humans.

Confecciona la nòmina i tramita les incidències que es deriven de la seva elaboració.

Confecciona els documents de cotització als diferents règims de previsió social.

Supervisa l'elaboració de la documentació i fitxers informàtics del Pla de pensions de l’Institut.

Coordina la gestió del registre de personal i dels expedients de personal de l’Institut.

Gestiona els processos selectius per a la provisió temporal de llocs de treball de l’Institut.

Tramita els expedients de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de l’Institut.

Coordina el funcionament del règim interior de l’Institut i garanteix la provisió dels recursos humans
necessaris.

Supervisa i coordina el servei d'arxiu documental de l’Institut.

Coordina la prestació del servei de registre i atenció al públic.

Prepara l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de capítol 1.

Fa el seguiment de l'execució del pressupost de capítol 1.

Fa les propostes necessàries i efectua el seguiment, en coordinació amb el personal tècnic de prevenció
departamental, en matèria de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

Supervisa i coordina, amb els responsables departamentals, la implantació del pla d'emergència de l’Institut.

Coordina i supervisa el funcionament del servei d'allotjament de la residència d'alumnes de l’Institut.

 

–5 Altres característiques

5.1 Coneixements convenients:

Normativa estatal i autonòmica en matèria de funció pública.

Normativa laboral i seguretat social.

Normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

5.2 Experiència convenient:

Experiència en gestió de personal.

Experiència en funció pública.

Experiència en l'ús del sistema d'informació de personal corporatiu (GIP/SIP).

5.3 Altres coneixements:

Coneixements de l'àrea de recursos humans.

Coneixements de millora de processos i organització del treball.

 

Descripció del lloc de treball núm. 2

 

–1 Característiques del lloc de treball

Identificació del lloc núm. 1: INT/03/14-2.

Nom del lloc: responsable d’Assessorament Jurídic.
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Localitat: Mollet del Vallès.

Departament: Interior.

Unitat directiva: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Nivell: 26.

Complement específic: 23.016,24 €.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

 

–2 Requisits de participació

Grup: A.

Mobilitat: Administració de la Generalitat.

Col·lectiu de cossos: administració general.

Especificació de cossos: cos superior d’administració.

Titulació específica: dret.

 

–3 Requisits de coneixement de la llengua catalana

Nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

–4 Contingut funcional

Missió:

Responsabilitzar-se de l'assessorament jurídic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en matèria de
convenis de col·laboració, informes, resolució de recursos i reclamacions d'actes administratius, amb subjecció
a la legalitat vigent.

Funcions:

Donar suport jurídic i assessorament als òrgans de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Elaborar estudis i informes jurídics en matèries pròpies de l'Institut.

Elaborar propostes de disposicions de caràcter general sobre matèries que són competència de l'Institut.

Realitzar la proposta de resolució dels recursos administratius que s'interposen contra actes de l'Institut.

Preparar antecedents i informes pel que fa a recursos que se substancien per via jurisdiccional en matèries
pròpies de l'Institut i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

Responsabilitzar-se jurídicament dels protocols i convenis de col·laboració que signi l'Institut amb entitats
públiques o privades.

Garantir la resolució dels expedients disciplinaris que s'incoen a l’alumnat i al personal de l'Institut.

Fer-se càrrec de la Secretaria del Consell de Direcció i del Consell Pedagògic i Científic de l'Institut.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l’ocupi (article 66 del
Decret legislatiu 1/1997).

Tasques bàsiques o activitats:
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Revisa i prepara els esborranys de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèries pròpies de
l'Institut.

Emet els informes jurídics que li siguin sol·licitats pels diferents òrgans de l'Institut.

Dóna suport jurídic a les diferents unitats de l'Institut per garantir una aplicació i interpretació correctes de la
normativa vigent.

Recopila i arxiva les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina científica relacionades amb matèries
pròpies de l'Institut.

Emet els informes jurídics dels expedients de contractació administrativa i assisteix i assessora en dret les
meses de contractació.

Revisa jurídicament les propostes de convenis que provenen de les diferents unitats de l'Institut per tal d'iniciar
la tramitació de l'expedient.

Impulsa la tramitació dels convenis i fa el seguiment del seu estat, fins a la signatura.

Revisa jurídicament el contingut de les bases i les convocatòries de subvencions que tramiti l'Institut per tal de
garantir-ne l’adequació a la normativa vigent.

Es responsabilitza jurídicament de la instrucció dels expedients disciplinaris dels alumnes i de tot el personal de
l'Institut.

Proposa la resolució dels recursos administratius o de les reclamacions contra els actes emesos per l'Institut,
així com les notificacions corresponents.

Prepara, supervisa i tramet al Departament d'Interior els expedients administratius reclamats en els recursos
interposats davant els tribunals de justícia i en fa el seguiment.

Elabora les propostes de resposta a demandes, suspensions del procediment i en període probatori, dels
recursos contenciosos administratius que afecten l'Institut.

Prepara els expedients i redacta els informes necessaris en relació amb els processos penals i laborals que
afecten l'Institut.

Prepara les convocatòries i els ordres del dia de les sessions del Consell de Direcció i del Consell Pedagògic i
Científic, així com dels altres òrgans col·legiats de l'Institut.

Coordina la tramesa de la documentació als membres dels òrgans col·legiats de l'Institut, assisteix a les
reunions i estén les actes i certificacions dels acords presos.

Prepara les convocatòries, assisteix a les reunions i estén les actes i certificacions d'altres òrgans col·legiats de
caràcter consultiu de l'Institut.

Assessora jurídicament en els processos de convalidació, homologació i reconeixement de programes de
formació al pla d'estudis de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Coordina l'elaboració de les propostes a les preguntes parlamentàries i a les sol·licituds d'informació de les
institucions de la Generalitat (Síndic de Greuges).

Dóna suport jurídic en els expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l'Institut
de Seguretat Pública de Catalunya.

Resol les consultes, peticions i queixes adreçades a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Assessora en els processos d'acreditació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les
activitats i centres d'interès per a la protecció civil.

Es responsabilitza jurídicament de la tramitació d'expedients de revisió d'ofici d'actes nuls.

 

–5 Altres característiques

5.1 Coneixements convenients:

Coneixements de dret administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Coneixements en matèria de seguretat pública.
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5.2 Experiència convenient:

En elaboració de normativa.

En tramitació de recursos administratius.

En exercir la secretaria d'òrgans col·legiats.

5.3 Altres coneixements:

Coneixements en relació amb l'elaboració de disposicions legals i normatives.

Coneixements en relació amb l’elaboració de protocols i convenis de col·laboració amb entitats públiques i
privades.

Coneixements sobre homologació d’activitats formatives i plans d’estudi.

 

(14.087.036)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/691/2014, de 3 de març, per la qual es resol parcialment la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de l'especialitat de suport tècnic bàsic de la categoria
de caporal/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 242/12).

Atesa la Resolució INT/1658/2012, de 7 d’agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure
designació, de llocs de treball de l’especialitat de suport tècnic bàsic de la categoria de caporal/a del cos de
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242/12, DOGC núm.
6201, de 28.8.2012);

Atesa la Resolució INT/827/2013, d’11 d’abril, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema
de lliure designació, de llocs de treball de l’especialitat de suport tècnic bàsic de la categoria de caporal/a del
cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 242/12, DOGC
núm. 6359, de 19.4.2013);

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigides en la convocatòria, l’informe d’idoneïtat de 20
de febrer de 2014 i la proposta, de 21 de febrer de 2014, del director general de la Policia;

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra; el
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 401/2006, de 24
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, esmentat, i de conformitat amb
l’apartat 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller
d’Interior en el secretari general del Departament,

Resolc:

Article 1

La persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra el número de targeta d’identitat professional (TIP) de la
qual figura a l’annex d’aquesta Resolució es destina al lloc de treball que s’hi indica.

 

Article 2

La persona funcionària a la qual es refereix l’article 1 d’aquesta Resolució cessarà en el lloc de treball que
ocupa actualment i prendrà possessió del lloc de treball al qual es destina d’acord amb el que preveu la base 9
de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós
administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
davant els jutjats contenciosos administratius que corresponguin, d’acord amb el que estableixen els articles
8.2 i 14 de la Llei esmentada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 3 de març de 2014

 

P. D. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Josep Martínez Melgares

Secretari general

 

 

Annex

 

TIP=número de targeta d’identitat professional; ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual
(en euros); H=horari (E=especial).

 

Permanència mínima: 1 any d’acord amb l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de
l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d’Esquadra.

 

Especialitat suport tècnic bàsic

 

TIP Nom del lloc ND C. esp. Localitat H

8098 Oficina de Suport de la Comissaria General d'Investigació Criminal 16 21.046,08 Sabadell E

(14.087.035)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp. 2013/15).

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català d’Oncologia.

b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Informàtics.

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1. Dependència: Servei de Contractació

c.2. Adreça: Avinguda Gran Via de l’Hospitalet 199-203

08908 L’Hospitalet de Llobregat

c.3. Tel.: 93.260.74.71

c.4. Fax: 93.260.72.07

c.5. Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net

c.6. Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat

c.7. Data límit d’obtenció d’informació de documentació i informació: Fins la data límit de presentació d’ofertes.

d) Número d’expedient: 2013/15

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Servei

b) Descripció: Servei de microinformàtica per a l’Institut Català d’Oncologia-Hospitalet.

c) Divisió per lots i número de lots: No

d) Termini d’execució/lliurament: 12 mesos.

e) Admissió pròrroga: Si

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert no harmonitzat.

c) Naturalesa: Servei

d) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el document Criteris
de Valoració i són els següents sobre una puntuació de 100 punts:

Criteris avaluables automàticament: Fins a 50 punts

a) Oferta econòmica: Fins a 50 punts

Criteris que obeeixen a un judici de valor: Fins a 50 punts.
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a) Model de Servei: Fins a 25 punts.

b) Proposta Equip: Fins a 15 punts.

c) Millores: Fins a 10 punts.

4. Pressupost de licitació:

a) Valor estimat del contracte: 140.000,00 € (IVA exclòs).

b) Pressupost de licitació: 70.000,00 € (IVA exclòs).

c) Tipus impositiu: 21% d’IVA.

5. Garanties exigides:

a) Provisional: No.

b) Definitiva: Sí, 5% de l’import adjudicat, IVA exclòs.

6. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: 22 d’abril de 2014, fins a les 13:00 hores

b) Modalitat de presentació: la que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre general de l’Institut Català d’Oncologia.

Adreça: Avinguda Gran Via de l’Hospitalet 199-203

08908 L’Hospitalet de Llobregat

7. Obertura de les ofertes:

Es realitzarà la Obertura del Sobre B, el dia 29 d’abril de 2014 a las 09:30 hores, a la Sala Cancer Center de
l’Institut Català d’Oncologia (Hospital Duran i Reynals).

La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la documentació corresponent
als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica es notificarà al perfil del contractant de l’òrgan de
contractació.

8. Despeses de publicació del/s anunci/s:

L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.

L’Hospitalet de Llobregat, 26 de març de 2014

Ricard Crespo i Baquero

Direcció de Recursos

(14.085.115)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 26 de març de 2014, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades
per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant aquest edicte es
notifica a les empreses reclamades, actualment en domicili desconegut, la citació per a les vistes que se
celebraran a la seu de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya a Barcelona, c/ d'Aragó, 244-248, 2a planta,
d’acord amb el que s’esmenta a l’annex.

 

Barcelona, 26 de març de 2014

 

Pere Padrosa i Pierre

Director general de Transports i Mobilitat

 

 

Annex

 

Expedient: 201300379.

Reclamat: R.L.G. Recursos Logísticos y Gestión, S.L.

Últim domicili conegut: C/ Garbí, s/n 08150 Parets del Vallès.

Reclamant: Trans-Montbui, S.L.U.

Data de la Vista: 22/05/2014 a les 15:35 hores.

Lloc: Barcelona.

 

Expedient: 201300382.

Reclamat: R.L.G. Recursos Logísticos y Gestión, S.L.

Últim domicili conegut: C/ Garbi, s/n 08150 Parets del Vallès.

Reclamant: Trans-Montbui, S.L.U.

Data de la Vista: 22/05/2014 a les 15:35 hores.

Lloc: Barcelona.

 

(14.086.081)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

EDICTE de 27 de març de 2014, pel qual es notifiquen actes administratius d’expedients sancionadors.

L’Agència Catalana de l’ Aigua ha dictat resolució, acord d’inici i proposta de resolució en els expedients
sancionadors les dades dels quals figuren a l’annex d’aquest Edicte. Se n’ha intentat fer la notificació, però no
s’ha pogut dur a terme.

Els expedients es troben a disposició de les persones interessades a les oficines de l’Agència Catalana de
l’Aigua (c. Provença, 204-208, 08036 Barcelona).

Barcelona, 27 de març de 2014

Xavier Vicens i Pedret

Cap del Departament de Protecció del Medi

Annex

Núm. d’expedient: SN2014000031

Interessat: Vicente Fernandez Cortes

Actes administratius que es notifiquen: acord d’inici i proposta de resolució

Termini per presentar al.legacions: 10 dies

Núm. d’expedient: SN2013000271

Interessat: Jose Antonio Gonzalez Sanchez

Acte administratiu que es notifica: resolució

Contra aquesta resolució, que exhaureixen la via administrativa d’acord amb el que disposa l’article 9.4 del
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l’Agència Catalana de
l’Aigua, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

(14.086.090)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANUNCI de contractació de serveis (ref. PO07/14).

Objecte: servei de recollida de recaptacions i reposició de canvi a les estacions d’esquí.

 

Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea: 79710000-4.

 

Tramitació i procediment: ordinària i procediment obert.

 

Data prevista per al seu inici: 1 de novembre de 2014.

 

Termini d’execució: 2 anys amb possibilitat de pròrroga fins un màxim de 6 anys.

 

Pressupost de licitació: 180.738,92 €, IVA a part.

 

Valor estimat del contracte: 383.763,48 €, IVA a part.

 

Consulta de la licitació i obtenció dels plecs de condicions: a la plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya https://contractaciopublica.gencat.cat.

 

Informació addicional: Àrea d’Aprovisionaments i Contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, c.
Cardenal Sentmenat, 4, 08017 Barcelona. Tel. 93 366 33 94.

 

Justificació de la solvència economicofinancera : se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència
economicofinancera en els termes que figuren en el plec de clàusules administratives.

 

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

 

Model de proposició i documents que s’han d’adjuntar: s’indiquen en el plec de clàusules administratives.

 

Data límit de presentació de les proposicions: fins el dia 6 de maig de 2014, en l’horari indicat en el plec i en el
registre d’entrada de documents.

 

Obertura dels sobres 2 – proposició tècnica: acte públic que es realitzarà el dia 15 de maig de 2014, a les
12:10 hores.
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Obertura dels sobres 3 – proposició econòmica: acte públic que es realitzarà el dia 29 de maig de 2014, a les
12:00 hores.

 

Totes dues obertures es realitzaran a les dependències de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona, c. Cardenal Sentmenat, 4. S’admet l’assistència de dues persones per licitador.

 

Condicions mínimes exigides: s’indiquen al plec de clàusules administratives.

 

Termini durant el qual està obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos des de la finalització del termini de
presentació de proposicions.

 

Criteris que se seguiran per a l’adjudicació del contracte: s’indiquen al plec de clàusules administratives.

 

Data de tramesa d’aquest anunci al DOUE: 25/03/2014.

 

Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari.

 

Barcelona, 25 de març de 2014

 

Lluís Huguet i Viñallonga

Director economicofinancer

 

(14.085.085)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

EDICTE de 27 de març de 2014, de notificació d’acord d’inici de revocació en relació amb un expedient de
rehabilitació d’habitatges (RB-00981-10).

S’han dictat diversos actes a l’expedient en matèria de rehabilitació d’habitatges les dades dels quals figuren a
l’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb els articles 58 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2012), modificada per la
Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035,
de 30.12.2011), i amb els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es notifica als interessats que, per tal que
puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s’hi esmenten, poden comparèixer
a les dependències del Servei de Rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, c. d’Aragó, 244-248,
3a planta, 08007 Barcelona, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de març de 2014

Mercè Codina Bigas

Cap del Servei de Rehabilitació d’Habitatges

Annex

Núm. d’expedient: RB-00981-10

Persona interessada: Mireia Sarret Grau

Acte administratiu que es notifica: Notificació d’acord d’inici de revocació

Documents que es poden presentar: Escrit d’al·legacions

Termini per presentar-los: 15 dies

(14.086.029)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

EDICTE de 27 de març de 2014, de notificació de diverses resolucions en relació amb expedients de renda
bàsica d’emancipació.

S’han dictat diverses resolucions en els expedients en matèria d’habitatge corresponents als ajuts de la renda
bàsica d’emancipació les dades dels quals figuren a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es
comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels
actes administratius que s’hi esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Direcció de Programes
Socials de l’Habitatge, carrer Diputació, 92, 5a planta, 08015 Barcelona. Si dins el termini de deu dies, a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no es
personen per a recollir la notificació, passats tres mesos es produirà la caducitat i arxiu de l’expedient.

Contra aquest acte administratiu les persones interessades poden interposar el tipus de recurs que s’especifica
en cada cas.

Barcelona, 27 de març de 2014

Núria Bonada Subirana

Cap d’Àrea d’Ajuts Socials a l’Habitatge

Annex

NIE: X9177681Z

Persona interessada: AURORE VALERIE REZZOAGLI

Acte administratiu que es notifica: Requeriment de documentació.

Termini per presentar la documentació: 10 dies.

(14.086.032)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifica resolució de recurs d’alçada interposat contra resolució
d'expedient sancionador (exp. CM-B-193-2010).

La secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per
delegació del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, segons Resolució
AAM/878/2011, de 31 de març (DOGC núm. 5858, de 13.04.2011), ha dictat resolució en el recurs d’alçada
interposat contra la resolució de l’expedient sancionador les dades del qual figuren a l’annex d’aquest Edicte.
S’ha intentat notificar personalment, però no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010),
es comunica a la persona interessada que, per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de la
resolució que s’esmenta, pot comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona (Avinguda Meridiana, 38, 08018
Barcelona), dins el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

D'acord amb l'article 75.2.a) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, aquesta resolució exhaureix la via administrativa. Contra aquesta
resolució, la persona interessada pot interposar recurs contenciós administratiu, dins del termini de dos mesos,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, davant el jutjat contenciós administratiu
competent a Barcelona o davant d’aquell en la circumscripció del qual tingui el seu domicili la persona
recurrent, a la seva elecció, de conformitat amb el que disposen els articles 8, 10, 14, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 26 de març de 2014

 

P. D. (Resolució AAM/878/2011, DOGC de 13.4.2011)

Bibiana Domingo Barbena

Secretària general

 

 

Annex

 

Núm. d’expedient: CM-B-193-2010

Persona interessada: Jorge Guirado Oña

Acte administratiu que es notifica: resolució del recurs d’alçada de l’expedient sancionador.

Data de l’acte: 20 de febrer de 2014

Recurs que s’hi pot interposar: recurs contenciós administratiu, dins del termini de dos mesos, comptadors des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, davant el jutjat contenciós administratiu competent a
Barcelona o davant d’aquell en la circumscripció del qual tingui el seu domicili la persona recurrent, a la seva
elecció, de conformitat amb el que disposen els articles 8, 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
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recurs que es consideri procedent.

 

(14.086.061)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifica l'inici d'expedients sancionadors i propostes de
resolució.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat ha iniciat els expedients sancionadors les dades dels quals
figuren a l'annex d'aquest edicte. S’han intentat notificar personalment, però no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) i
l’article 14.1 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993), es comunica a les persones interessades
que, per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre dels actes que s'esmenten i per si hi volen
presentar al·legacions en defensa seva, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (carrer Dr.
Roux, 80, 08017 Barcelona), dins del termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al DOGC.

Barcelona, 26 de març de 2014

Antoni Trasobares Rodríguez

Director general del Medi Natural i Biodiversitat

Annex

Núm. d'expedient: IN-B-8-2014

Persona interessada: Fernando Alcaide Olvera

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 18 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

Núm. d'expedient: IN-B-21-2014

Persona interessada: Jianyong Chen

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 21 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

Núm. d'expedient: IN-CC-8-2014
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Persona interessada: Hristov Kovachev Bozhidar

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 18 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

Núm. d'expedient: IN-E-4-2014

Persona interessada: Paul Williams Collins

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 19 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

 

Núm. d'expedient: IF-G-37-2014

Persona interessada: Laucen El Hakem

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 28 de gener de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

 

Núm. d'expedient: IF-T-5-2014

Persona interessada: Gerrsa

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 3 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

 

Núm. d'expedient: IF-T-6-2014

Persona interessada: Gerrsa

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 3 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

 

Núm. d'expedient: IN-T-14-2014

Persona interessada: Vasile Dobreanu

Acte administratiu que es notifica: inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Data d'inici: 24 de febrer de 2014

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a.

 

(14.086.072)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifiquen resolucions d'expedients sancionadors.

Els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han dictat
resolució en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest edicte. S’han intentat
notificar personalment, però no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010),
es comunica a les persones interessades que per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de les
resolucions que s'esmenten poden comparèixer a les dependències de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (carrer Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona), dins del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al
DOGC.

Contra aquestes resolucions, que no posen fi la via administrativa, les persones interessades poden interposar
el tipus de recurs que s'especifica a l'annex en cada cas.

Barcelona, 26 de març de 2014

Antoni Trasobares Rodríguez

Director general del Medi Natural i Biodiversitat

Annex

Núm. d'expedient: IN-B-134-2013

Persona interessada: Zaur Kintiraia

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

Núm. d'expedient: IN-B-140-2013

Persona interessada: Planet Horse SL

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

Núm. d'expedient: IN-B-152-2013
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Persona interessada: Soriba Jabbi

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-B-158-2013

Persona interessada: Ismail Dihaj

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IF-G-15-2013

Persona interessada: Mas Oriol SL

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-L-47-2013

Persona interessada: Lakhdar Arguig

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-L-55-2013

Persona interessada: Ion Stoica

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-L-61-2013

Persona interessada: Petru Sarion

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-L-70-2013

Persona interessada: Christian Alex Montaño Paredes

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.
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Núm. d'expedient: IN-T-93-2013

Persona interessada: Luis Tejada Peña

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-T-98-2013

Persona interessada: Juan Ramon Masdeu Montornes

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: IN-T-108-2013

Persona interessada: Jorge Antich Mondón

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general del Medi Natural i Biodiversitat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

(14.086.075)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifiquen resolucions d'expedients sancionadors.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat ha dictat resolució en els expedients sancionadors les dades
dels quals figuren a l'annex d'aquest edicte. S’han intentat notificar personalment, però no s'han pogut dur a
terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 58, apartats 4.a) i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010),
es comunica a les persones interessades que per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de les
resolucions que s'esmenten poden comparèixer a les dependències de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (carrer Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona), dins del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al
DOGC.

Contra aquestes resolucions, que no posen fi la via administrativa, les persones interessades poden interposar
el tipus de recurs que s'especifica a l'annex en cada cas.

Barcelona, 26 de març de 2014

Antoni Trasobares Rodríguez

Director general del Medi Natural i Biodiversitat

Annex

Núm. d'expedient: CM-B-49-2010

Persona interessada: Javier Membrives Alvarez

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

Núm. d'expedient: CM-B-25-2013

Persona interessada: German Diez Llobet

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

Núm. d'expedient: PC-B-7-2013
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Persona interessada: Fengran Yang

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-B-8-2013

Persona interessada: Liyong Zhu

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-B-29-2013

Persona interessada: Rolando Arandia Encinas

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-B-39-2013

Persona interessada: Guorong Chen

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-CC-44-2013

Persona interessada: Lachezar Nicolaev Todorov

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-L-53-2013

Persona interessada: Jose Puig Gros

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-L-22-2013

Persona interessada: Razuan Marian Burada

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.
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Núm. d'expedient: PC-L-178-2013

Persona interessada: Zalaru Relu

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-L-247-2013

Persona interessada: Emilian Stefan Spinu

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-T-60-2013

Persona interessada: Juan Pizarro Izquierdo

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: PC-T-38-2013

Persona interessada: Patryk Jacek Blajszczak

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-E-6-2013

Persona interessada: Carlos López Rey

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-G-124-2013

Persona interessada: Jose Vicente Macias Barahona

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-G-128-2013

Persona interessada: Younes Hafhaf

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.
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Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-G-129-2013

Persona interessada: Yamila Benitez Torres

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

 

Núm. d'expedient: CM-G-130-2013

Persona interessada: Yean Omar Perlacia Garcia

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

Núm. d'expedient: PC-G-13-2013

Persona interessada: Nicusor Adrian Pomana

Acte administratiu que es notifica: resolució d’expedient sancionador.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al DOGC.

(14.086.077)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Edicte de 13 de març de 2014, pel qual es notifica la baixa de dos nuclis
zoològics del Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya (DOGC núm. 6586, de 20.3.2014).

Havent observat una errada en el text de l’esmentat Edicte, tramès al DOGC i publicat al núm. 6586, de
20.03.2014, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la signatura, on diu:

“Neus Burillo Llach

Instructora de l’expedient”

ha de dir:

“Vicenç Estanyol Bardera

Director dels Serveis Teritorials a Girona”

Girona, 20 de març de 2014

Vicenç Estanyol Bardera

Director dels Serveis Territorials a Girona

(14.080.007)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

ANUNCI pel qual es declara desert un contracte administratiu especial (exp. 2013/63).

-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Benestar Social i Família, Pg. del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona. Telèfon:
93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

 

-2 Objecte del contracte

a) Descripció: contracte administratiu especial per a la gestió del servei de bar de la Casa del Mar de Cambrils.

Codi CPA: 56.29.20

Codi CPV: 55300000-3

b) Termini d'execució: des de la signatura del contracte, fins al 31 de desembre de 2014.

c) Pròrroga: fins a 5 anys més.

d) Número d'expedient: 2013/63.

 

-3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma d'adjudicació: diversos criteris.

 

-4 Anunci de licitació

a) Núm. DOGC: 6548.

b) Data de publicació: 27 de gener de 2014.

 

-5 Preu del contracte

Cànon mínim anual: 3.500,00 euros.

 

-6 Declaració de desert

a) Data de resolució: 18 de març de 2014.

b) Motiu: exclusió de la única oferta presentada.

 

Barcelona, 24 de març de 2014
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Xavier Baiget i Cantons

Director de Serveis

 

(14.085.032)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Edicte de 28 de març de 2014, de notificacions de requeriments de
documentació, de tràmits d’audiència i de resolucions en expedients del Fons de garantia de pensions i
prestacions (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).

Havent observat setze errades en el text en català de l’esmentat Edicte tramès al DOGC i publicat en el núm.
6591, de 27.3.2014, se’n detallen les oportunes correccions:

Títol, on diu:

“EDICTE de 28 de març de 2014”,

ha de dir:

“EDICTE de 26 de març de 2014”.

Data de la signatura de l’Edicte, on diu:

“Barcelona, 28 de març de 2014”,

ha de dir:

“Barcelona, 26 de març de 2014”.

Tràmits d’audiència a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00238/2013

Persona interessada: Richard López Reinaga

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00238/2013

Persona interessada: Richard López Reinaga

Data: 26/03/2014”.

Tràmits d’audiència a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00209/2013

Persona interessada: Adil Saibari

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00209/2013

Persona interessada: Adil Saibari

Data: 26/03/2014”.
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Tràmits d’audiència a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00239/2013

Persona interessada: Félix Salgado Suarez

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00239/2013

Persona interessada: Félix Salgado Suarez

Data: 26/03/2014”.

 

Tràmits d’audiència a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00246/2013

Persona interessada: Costel Silion

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00246/2013

Persona interessada: Costel Silion

Data: 26/03/2014”.

 

Tràmits d’audiència a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00243/2013

Persona interessada: José Rodriguez Dos Santos

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00243/2013

Persona interessada: José Rodriguez Dos Santos

Data: 26/03/2014”.

 

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00004/2012

Persona interessada: Juan Torres Sanchez

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00004/2012

Persona interessada: Juan Torres Sanchez

Data: 26/03/2014”.
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Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00006/2012

Persona interessada: Danny Manuel Maza Sarango

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00006/2012

Persona interessada: Danny Manuel Maza Sarango

Data: 26/03/2014”.

 

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00009/2012

Persona interessada: Helder Pereira Rodrigues

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00009/2012

Persona interessada: Helder Pereira Rodrigues

Data: 26/03/2014”.

 

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00012/2012

Persona interessada: David Galindo Blanca

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00012/2012

Persona interessada: David Galindo Blanca

Data: 26/03/2014”.

 

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00019/2012

Persona interessada: Ricard Taberner Riera

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00019/2012

Persona interessada: Ricard Taberner Riera

Data: 26/03/2014”.

 

Resolucions a l’Annex, on diu:
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“Núm. expedient: FGPP/00001/2012

Persona interessada: Agustin Piris Rodriguez

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00001/2012

Persona interessada: Agustin Piris Rodriguez

Data: 26/03/2014”.

 

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00035/2012

Persona interessada: Jose Maria Morillo Tena

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00035/2012

Persona interessada: Jose Maria Morillo Tena

Data: 26/03/2014”.

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00031/2012

Persona interessada: Jorge Paredes Santandreu

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00031/2012

Persona interessada: Jorge Paredes Santandreu

Data: 26/03/2014”.

Resolucions a l’Annex, on diu:

“Núm. expedient: FGPP/00002/2012

Persona interessada: Juan José Rodriguez Guijo

Data: 28/03/2014”

ha de dir:

“Núm. expedient: FGPP/00002/2012

Persona interessada: Juan José Rodriguez Guijo

Data: 26/03/2014”.

Barcelona, 28 de març de 2014
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Carmina Llonch Fontanet

Cap del Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions

(14.087.093)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

ANUNCI de licitació d'un contracte de gestió de serveis públics (ICASS 2014 25).

--1.a) Entitat adjudicadora: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, passeig Taulat 266-270, 08019
Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

--2.a) Objecte del contracte: Gestió, modalitat concessió, de la residència assistida, centre de dia i casal per a
gent gran de Sant Cugat del Vallès - 2014

Codi CPA: 88.1

Codi CPV: 85312000-9

b) Termini d'execució: Des de l’1 de gener de 2014 o des de la signatura del contracte, si fos posterior, fins al
31 de desembre de 2014.

c) Admissió de pròrroga: fins a 12 anys més.

--3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma d'adjudicació: varis criteris.

--4.a) Pressupost de licitació (IVA del 4% no inclòs): 1.714.640,96 euros

b) Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues i opcions incloses): 22.290.332,48 euros.

 

--5. a) Garantia provisional: No s'exigeix.

b) Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

 

--6.a) Obtenció d'informació i documentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de
Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se a la web
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/icass

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

--7 Requisits específics del contractista

a) Classificació: no es requereix.

b) L'empresa licitadora haurà d'acreditar la suficient solvència econòmica, financera i tècnica pels mitjans
establerts en el plec de clàusules administratives.
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--8.a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14 hores del dia 17 d’abril de 2014.

b) Documentació a presentar: els tres sobres (A, B i C) requerits a la clàusula 12 del plec de clàusules
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de Contractació i Patrimoni.

 

--9 Obertura de les proposicions.

a) Obertura de les ofertes tècniques: el sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els
criteris d'adjudicació que s'han de valorar d'acord amb un judici de valor.

L'acte públic d'obertura dels sobres B tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a les 10 hores del dia 25
d’abril de 2014.

b) Obertura de les ofertes econòmiques: el sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els
criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica.

L'acte públic d'obertura dels sobres C tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, i la data es farà pública al
perfil del contractant de l'òrgan de contractació, un cop valorada la documentació continguda als sobres B.

-10 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàusules administratives particulars.
Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor: fins a 48 punts.

b) Criteris d'adjudicació quantificables automàticament: fins a 52 punts

--11 Despeses dels anuncis: van a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 25 de març de 2014

Carmela Fortuny i Camarena

Directora general

(14.087.011)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

ANUNCI d’ampliació del termini de presentació d’ofertes d’un contracte de gestió de serveis públics (ICASS
2014 139).

--1.a) Entitat adjudicadora: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, passeig Taulat 266-270, 08019
Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

--2.a) Objecte del contracte: Gestió, modalitat de concessió, de la residència i centre de dia per a gent gran
"Parc Serentill" de Badalona - 2014.

b) Publicació de l’anunci de licitació al DOGC núm. 6577, de 07.03.2014.

--3 Havent-se modificat, del Plec de Prescripcions tècniques, l’apartat 5.4, es substitueix el document esmentat
i s’amplia el termini de presentació d’ofertes. Obtenció d’informació i documentació a la web:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/icass.

--4. a) Data límit de presentació d’ofertes: fins les 14 hores del dia 17 d’abril de 2014.

b) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de Contractació i Patrimoni.

 

--5 L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 2a, Sala
d’Actes, a las 10 hores del dia 25 d’abril de 2014.

 

Barcelona, 26 de març de 2014

 

Carmela Fortuny i Camarena

Directora general

 

(14.087.013)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (ICASS 2013 5650).

-1.a) Entitat adjudicadora: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, passeig Taulat 266-270, 08019
Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

 

-2.a) Objecte del contracte: Serveis de neteja i altres serveis, a la Residència Assistida per a Gent Gran "la
Creu de Palau" de Girona.

Codi CPA: 81.2

Codi CPV: 90911200-8

b) Termini d'execució: Des del 1 d’abril de 2014, o des de la signatura del contracte si fos posterior, fins al 31
de desembre de 2016.

c) Admissió de pròrroga: Si, pel període equivalent al termini d’execució del contracte inicial.

 

-3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària, avançat de despesa

b) Procediment: obert.

c) Forma d'adjudicació: varis criteris.

 

-4.a) Pressupost de licitació (IVA del 21% no inclòs): 1.618.683,00 euros (any 2014: 441.459,00 euros, any
2015: 588.612,00 euros i any 2016: 588.612,00 euros).

b) Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues i opcions incloses): 3.237.366,00 euros.

 

-5.a) Garantia provisional: No s'exigeix.

b) Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

 

-6.a) Obtenció d'informació i documentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de
Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se a la web
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/icass

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

-7 Requisits específics del contractista.

a) Classificació: Grup U, subgrup 1, categoria C

b) L'empresa licitadora haurà d'acreditar la suficient solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant les
classificacions indicades en l’apartat anterior.
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-8.a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14 hores del dia 5 de maig de 2014.

b) Documentació a presentar: els tres sobres (A, B i C) requerits a la clàusula 12 del plec de clàusules
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 16a, Servei de Contractació i Patrimoni.

 

-9 Obertura de les proposicions.

a) Obertura de les ofertes tècniques: el sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els
criteris d'adjudicació que s'han de valorar d'acord amb un judici de valor i que es relacionen al punt 10.a
d'aquest anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres B tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1, a les 10 hores del dia 9 de
maig de 2014.

b) Obertura de les ofertes econòmiques: el sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els
criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica i que es relacionen al punt 10.b d'aquest
anunci.

L'acte públic d'obertura dels sobres C tindrà lloc a l'adreça esmentada a l'apartat 1 i la data es farà pública al
perfil del contractant de l'òrgan de contractació, un cop valorada la documentació continguda als sobres B.

 

-10 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàusules administratives particulars.
Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor: fins a 30 punts.

a.1) Organització del treball i recursos humans: fins a 16 punts

a.2) Supervisió del servei al centre: fins a 8 punts

a.3) Programa de millora de qualitat: fins a 6 punts

b) Criteris d'adjudicació quantificables automàticament: fins a 70 punts

b.1) Proposta econòmica: fins a 70 punts.

 

-11 Despeses dels anuncis: van a càrrec de l'adjudicatari.

 

-12 Data de tramesa al DOUE: 25 de març de 2014

 

Barcelona, 26 de març de 2014

 

Carmela Fortuny i Camarena

Directora general

 

(14.087.014)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

EDICTE de 26 de març de 2014, relatiu a la notificació de diversos requeriments de documentació de
sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres.

De conformitat amb el que disposa l’article 59.4 en concordança amb el 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, cal fer pública la notificació dels requeriments de documentació en relació
amb les sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres que es detallen
a l’annex, ja que la notificació corresponent cursada al domicili indicat per la persona sol·licitant ha resultat
infructuosa.

Les persones interessades en el procediment que vulguin obtenir el requeriment per conèixer-ne el contingut
íntegre, disposen d’un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte per
remetre un correu electrònic a l’adreça edictesautoritzacions.treball@gencat.cat i demanar-lo. Hi han de fer
constar les dades següents: núm. d’expedient, NIE i nom del/de la treballador/a (en cas que la persona
interessada sigui l’ocupador/a, a més, s’hi ha d’indicar el NIF o CIF i el nom de l’empresa o ocupador/a
individual), així com la data de publicació d’aquest Edicte.

El/la sol·licitant rebrà un correu electrònic de resposta en què s’assenyalaran el lloc, el dia, l’hora i la
documentació necessària per al lliurament del requeriment sol·licitat.

S’adverteix expressament que, en cas que la persona destinatària no remeti la petició per a l’obtenció del
document íntegre de requeriment en el termini i la forma indicats a l’apartat anterior, el requeriment es
considerarà notificat el dia de la finalització del termini assenyalat.

En cas que la persona destinatària hagi sol·licitat dins el termini establert i en la forma escaient el lliurament
del document de requeriment però no comparegui el dia i l’hora indicats, el requeriment es considerarà
notificat en la data fixada a la citació.

 

Barcelona, 26 de març de 2014

 

Rafael del Rey González

Cap del Servei de Gestió de les Autoritzacions de Treball

 

 

Annex

 

Empresa Treballador/a Núm. d'exp.

LI YAN LI YAN 080620130010314

 SAIDA ARAHRAOUI 430620130001154

 

(14.085.111)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

EDICTE de 27 de març de 2014, de notificació de diversos actes administratius.

Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’ Empresa i Ocupació han dictat diversos actes
administratius les dades dels quals figuren a l’annex d’aquest edicte. Intentada la notificació escaient, aquesta
no s’ha pogut practicar.

En conseqüència i d’ acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), es comunica a la persona interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut
íntegre de l’acte al qual es fa referència i per si hi vol presentar al·legacions en la seva defensa, pot
comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament a Tarragona dins dels terminis que
s’hi indiquen en funció de cada cas, a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Tarragona, 27 de març de 2014

Carme Mansilla Cabré

Directora dels Serveis Territorials a Tarragona en funcions

ANNEX

Expedient: MC-112-2011

Persona interessada: comunitat de propietaris ed. Marbella, C/ Lluís Companys, 521,Calafell.

Acte administratiu que es notifica: resolució de recurs d’alçada.

Recurs que es pot interposar i termini: recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos.

Expedient: AUT-003-2014

Persona interessada: Glassmovil, SL

Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució.

Recurs que es pot interposar i termini: 10 dies per presentar al·legacions.

(14.086.039)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE de 26 de març de 2014, de notificació de resolució d’inici d’expedient de revocació de la subvenció
atorgada relativa a la concessió d’ajuts per a la realització del Programa d’Experiència Professional per a
l’Ocupació Juvenil a Catalunya (SUMA’T) per a l’any 2010.

Atès que no s’ha pogut notificar l’acte administratiu a l’entitat que figura a l’annex d’aquest Edicte, es fa públic
que la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar la resolució sobre l’expedient de l’entitat
esmentada a l’annex.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es notifica a la
persona interessada la resolució i se li comunica que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre
de la mateixa, pot comparèixer, en el termini de 10 dies, a les dependències del Servei de Verificació
Administrativa i Justificació Econòmica del Servei d’Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer de Llull, 297-
307, 3a planta, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

De conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener (BOE núm. 12 de 14.1.1999), en cas que no presenteu al·legacions es considerarà que heu
desistit del vostre dret i es dictarà la resolució expressa de la declaració d’aquesta circumstància.

Barcelona, 26 de març de 2014

Sílvia Marchena Morales

Cap del Servei de Verificació Administrativa i Justificació Econòmica

Annex

Número d’expedient: E-SUMA’T – 13 - 2010

Entitat: SOLDEBARNA, SA

NIF: A60029048

Acte administratiu que es notifica: Expedient d’inici de revocació

(14.086.066)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANUNCI de canvi de data d'obertura de pliques corresponent a la licitació del contracte de serveis
d'atenció, seguiment i explotació d'infraestructures de xarxa i servidors de la Universitat de Barcelona en
règim de 24x7 (exp. 12/2014).

S’anuncia el canvi de data en l’obertura de pliques que correspon a l’anunci de licitació de la Universitat de
Barcelona de la contractació de Serveis d'atenció, seguiment i explotació d’infraestructures de xarxa i servidors
de la Universitat de Barcelona en règim de 24x7., Expedient 12/2014, (publicat en el DOGC núm. 6585 de data
19/03/2014).

 

Nova data obertura pliques

a) Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Filologia, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona.

b) Data : El dia 22 d’abril de 2014.

c) Hora: 13:20 hores.

 

Adreça del perfil del contractant: https://seu.ub.edu/

 

Barcelona, 19 de març de 2014

 

Jordi Codina Sans

Gerent

 

(14.086.071)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANUNCI de licitació per a l'adjudicació de la concessió del servei de campus d'estiu 2014.

Resolució de la Universitat de Barcelona per la qual s’anuncia la licitació per a l’adjudicació de la concessió del
servei de campus d’estiu 2014

 

1) Entitat adjudicadora:

- Organisme: Universitat de Barcelona (UB)

- Unitat que tramita l’expedient: Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona

 

2) Objecte del contracte:

- Descripció de l’objecte contractual: Servei de campus estiu 2014

- Lloc d’execució: Instal·lacions esportives de la UB

- Termini d’execució: del 25 de juny a l’1 d’agost de 2014 i de l’1 al 10 de setembre de 2014

 

3) Tramitació, procediment i pressupost:

- Tramitació: urgent

- Procediment: obert

- Cànon fixe: 34.000 € (IVA inclòs)

- Cànon variable: 3,3 € (IVA inclòs) a partir de 1.270 inscripcions

 

4) Garanties:

a) Garantia definitiva: 3% del cànon fix adjudicat (iva exclòs)

 

5) Obtenció de documentació i informació:

- Perfil del contractant: https://seu.ub.edu/

- Adreça: Avinguda Diagonal 695, Telèfon: 934039344

 

6) Criteris de valoració de les ofertes: els fixats a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives

 

7) Presentació de les ofertes:

- Data límit de presentació: 10 d’abril de 2014 a les 13 hores

- Documentació a presentar: l’assenyalada en els plecs
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- Lloc de presentació: Registre de la UB /Gran Via de les Corts Catalanes 585

 

8) Acta públic obertura sobre 2:

- Lloc: Gerència (Gran Via de les Corts Catalanes, 585)

- Data : 11 d’abril de 2014

- Hora: 14 hores

 

9) Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.

 

Barcelona, 25 de març de 2014

 

Dídac Ramírez i Sarrió

Rector

 

(14.086.110)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei.

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili.

b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació i Compres

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Oficina de Contractació i Compres

c.2) Domicili: Edifici N5, Marcel.lí Domingo 2-6

c.3) Localitat i codi postal: 43007 Tarragona

c.4) Telèfon: 977 55 95 02 / 977 25 65 68

c.5) Telefax: 977 55 82 53

c.6) Correu electrònic: contractacio.occ@urv.cat

c.7) Adreça d’internet del perfil del contractant:https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant

c.8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al mateix dia de la finalització del termini de
presentació d’ofertes

d) Número d’expedient: SE 09/14

 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Servei

b) Descripció: Servei d'elaboració de plans d'autoprotecció i la formació inicial i simulacre dels edificis de la
URV

c) Divisió per lots i nombre de lots: no procedeix

d) Lloc d’execució: Diversos centres de la URV

e) Termini d'execució: 6 mesos

f) Admissió de pròrroga: No

g) Establiment d’un acord marc (si s’escau): no procedeix

h) Sistema dinàmic d’adquisició (si s’escau): no procedeix

i) CPA: 74.90.15 CPV: 35100000-5

j) Finançat amb fons europeus: No

 

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: Obert
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c) Subhasta electrònica: no procedeix

d) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en l’annex núm.5 del Plec
de clàusules administratives particulars.

d.1) Criteris que obeeixen a un judici de valor: a 30 punts

d.2) Criteris amb aplicació de fórmules automàtiques: a 70 punts

 

4. Valor estimat del contracte: 40.190,00€

 

5. Pressupost base de licitació.

a) Import net: 37.190,00€ euros. Import total: 44.999,99 euros.

 

6. Garanties exigides.

a) Provisional: D’acord amb la previsió de l’article 103 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no és requereix la constitució de la garantia
provisional per aquest expedient de contractació

b) Definitiva: Del 5% de l’import que resulti d’adjudicació, IVA no inclòs.

 

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No es requereix per aquest expedient.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure clàusula desena del Plec de
clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: no procedeix

d) Contracte reservat: No

 

8. Presentació de les ofertes o sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: fins a les 13.30,00 hores del dia 22 d’abril de 2014

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Universitat Rovira i Virgili. Lloc: Oficina del Registre General

c.2) Domicili, localitat i codi postal: c. de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona

c.3) Correu electrònic, telèfon i fax: registre.general@urv.cat, 977 55 80 40, 977 29 70 35

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà
justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar el mateix dia a l’òrgan de
contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules.

d) Admissió de variants: No s’admeten variants o alternatives dels licitadors respecte de les condicions o
termes d’execució de l’objecte del contracte

e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos des de l’obertura de
les proposicions, sens perjudici d’allò previst a l’article 161.2 del TRLCSP pel que fa a l’ampliació d’aquest
termini quan concorrin ofertes amb valors anormals o desproporcionats
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9. Obertura del sobre B.

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb

els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Universitat Rovira i Virgili, Edifici Rectorat, l’Escorxador, s/n

c) Localitat i codi postal: 43003 Tarragona d) Data i hora: Dia 6 de maig de 2014 a les 09,00 hores.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la
data d’obertura de proposicions.

 

10. Obertura del sobre C.

a) Descripció: El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de
forma automàtica

b) Adreça: Universitat Rovira i Virgili, Edifici Rectorat, l’Escorxador, s/n

c) Localitat i codi postal: 43003 Tarragona

d) Data i hora: Es notificarà oportunament i s’anunciarà a la pàgina web de la URV
https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant

 

11. Despeses de publicitat: Seran a càrrec dels adjudicataris del contracte.

 

12. Altres informacions: no procedeix

 

13. Data de tramesa de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: no és d’aplicació

 

14. Portal informàtic o pàgina web on figurin les informacions relatives a la convocatòria o on puguin obtenir
els plecs

Perfil del contractant: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant

Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es publicarà a la mateixa adreça web

 

Tarragona, 27 de març de 2014

 

P. a. del rector (Resolució de 12 de març de 2014)

Josep Manel Ricart Pla

Vicerector de Política Acadèmica i Científica

 

(14.087.007)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. A11003 14 006).

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) -ens públic de caràcter associatiu integrat per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona- plaça Urquinaona, núm. 6, Barcelona 08010. Telèfon 93
551 10 00 ext. 6840 - Fax 93 554 25 27

b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Recursos i Organització

c) Número de l’expedient: A11003 14 006

2. Objecte del contracte:

a) Obres relatives al projecte de reforma de l’Escola L’Arc de Sant Martí

b) Lloc d’execució: Municipi de Barcelona

c) Termini d’execució: data de finalització: 31 de desembre de 2015

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Regulació: no harmonitzada

4. Pressupost:

Import total IVA exclòs: 2.898.565,29.- €

IVA suportat: 21 %

Import total IVA inclòs: 3.507.264,00.-€

Valor estimat: 3.478.278,35.- € (abans IVA)

5. Garanties:

Definitiva: el 5 per 100 de l’import d’adjudicació (abans d’IVA)

6. Consulta de la licitació: al web del Consorci d’Educació de Barcelona http://www.edubcn.cat Perfil de
contractant – Licitacions

7. Requisits específics del contractista:

- Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de prescripcions
tècniques.
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- S’exigirà l’aportació del certificat de classificació empresarial:

Grup C Subgrup 4 Categoria e

Grup C Subgrup 2 Categoria d

Grup I Subgrup 1 Categoria c

8. Criteris de valoració:

Els criteris d’adjudicació es troben detallats a l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars i són
els següents sobre una puntuació de 100 punts:

a) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica:

a.1) oferta econòmica: fins a 50 punts

a.2) millora del termini de garantia: fins a 5 punts

b) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor:

b.1) estudi sobre procés constructiu i planificació de l’obra: fins a 32 punts

b.2) memòria de seguretat i salut: fins a 5 punts

b.3) pla de gestió ambiental: fins a 5 punts

b.4) assegurament de la qualitat: fins a 3 punts

(amb subapartats definits als plecs)

9. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci. Hora
límit de presentació: 14:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Registre General del Consorci d’Educació de Barcelona.

2. Domicili: plaça Urquinaona, núm. 6, planta baixa

3. Localitat: Barcelona, 08010

10. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Consorci d’Educació de Barcelona

b) Domicili: plaça Urquinaona, núm. 6, 5a. planta

c) Localitat: Barcelona, 08010

d) Data: es comunicarà oportunament

11. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà com a màxim de 500 €.

Barcelona, 27 de març de 2014
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Ignasi Férnandez Solé

Director de Recursos i Organització

(14.086.088)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BEGUES

ANUNCI de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2014.

Per Decret de l’Alcaldia de data d’avui, s’ha aprovat l’oferta pública d’ocupació per l’any 2014, amb les places
que seguidament s’indiquen:

Oferta pública d’ocupació per l’any 2014 de l’Ajuntament de Begues.

 

PERSONAL FUNCIONARI

Escala administració especial. Sots grup de serveis especials.

2, Agents de policia, Grup C, Subgrup C2

 

Begues, 20 de març de 2014

 

M. Mercè Esteve Pi

Alcaldessa

 

(14.080.053)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20141/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14080053-2014



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BEGUR

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana (ple:
25-03-2014).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 25 de març de 2014, va aprovar INICIALMENT la
Modificació de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Begur, afegint-hi una disposició
addicional segona, per tal de regular la pràctica del busseig a les cales de Begur, amb la següent redacció:

Disposició addicional segona. Activitats subaquàtiques.

Pràctica del submarinisme a les platges del municipi de Begur.

Mentre no es tramiti i s’aprovi una ordenança o reglament per a la gestió dels serveis i activitats a les platges
de Begur i sens perjudici de les normes que pugui dictar l’administració de l’Estat o de la Generalitat que
serien d’aplicació preferent, s’estableix la següent regulació pel que fa a la pràctica del submarinisme a les
platges de Begur.

Les platges constitueixen un bé de domini públic els usos de les quals queda regulat en el Pla d’Usos i Serveis
de Temporada aprovat cada any per l’ens competent.

Per totes les activitats subaquàtiques amb ànim lucratiu que tenen lloc al Municipi de Begur s’estableixen les
següents determinacions:

 

1. Totes les activitats subaquàtiques s’hauran d’acollir a la normativa actual, que regeix les activitats
subaquàtiques.

 

2. No està permès canviar-se a la via pública (aparcaments, carrers, platges i passeigs marítims).

 

3. No està permès ocupar la via pública (aparcaments, carrers, platges i passeigs marítims) amb els estris
derivats de l’activitat de submarinisme.

 

4. De l’1 de juny al 30 de setembre l’horari per a realitzar bateigs i immersions on s’accedeix al mar caminant
(sense ús d’embarcació) serà de 07:00 a 11:00 del matí a totes les platges i cales del municipi.

 

5. Les immersions (particulars o amb ànim lucratiu) que es realitzin amb embarcació i que utilitzin la rampa
d’accés per embarcacions de la cala d’Aiguafreda, s’hauran de regir per l’horari establert per la utilització
d’aquesta rampa. La utilització de la rampa no està permesa de 11:00 del matí fins a 18:00 de la tarda, per
tant no està autoritzada l’entrada i sortida de submarinistes dins aquesta franja horària.

 

6. La infracció a aquestes determinacions tindrà la consideració de falta lleu.

De conformitat amb el que disposen els articles 236 i 237 del Text refós de Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com els articles 58 i ss. del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny, s’obre un període
d’informació pública mitjançant anunci que es publicarà al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal pel termini de trenta dies per a
la formulació de reclamacions, al·legacions o suggeriments.
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Cas que no es presentin al·legacions o reclamacions l’acord inicial esdevindrà definitiu procedint a la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65-2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local. Igualment s’ha de publicar en el Tauler d’Anuncis Municipal i anunciar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el
text.

 

Begur, 26 de març de 2014

 

Joan Català Pagès

Alcalde

 

(14.085.053)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BELLVEI

EDICTE sobre aprovació del plec de condicions economicoadministratives generals que han de regir la
contractació de la gestió del servei públic de neteja d’equipaments municipals.

Expedient: 169_2014 Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives generals que ha de regir la
contractació de la gestió del servei públic de neteja d’equipaments municipals.

 

Termini d’exposició pública: 20 dies

Lloc d’exposició pública: Oficines municipals

Hores d’exposició pública: Horari d’oficina obert al públic (de 9 a 14 hores)

 

L’expedient abans esmentat s’exposa al públic pel temps reglamentari, per tal que pugui ésser consultat i al
mateix temps s’hi puguin incorporar les consultes i reclamacions que estimin convenients, les quals seran
degudament resoltes.

Si no es presenta cap al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, en altre cas previ el
corresponent dictamen l’òrgan competent resoldrà.

El que es fa públic per general coneixement

 

Bellvei, 25 de març de 2014

 

Fèlix Sans Mañé

Alcalde

 

(14.085.094)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres de construcció d’uns horts urbans al carrer
Almogàvers.

En relació al projecte de construcció d’uns horts urbans al carrer Almogàvers, s/n., al barri de Sant Ildefons, la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2014,
va adoptar un acord, el primer punt del qual va ser modificat per acord de la Junta de Govern Local en sessió
de data 21 de març de 2014, resultant d’ambdós acords el contingut que es detalla a continuació:

 

“Primer.- Aprovar inicialment el projecte de “Construcció d’uns horts urbans al carrer Almogàvers s/n”, al barri
de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat per un import total de 249.986,81 € Impost sobre el Valor afegit
inclòs.

 

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al
Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin
interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que
suposin modificacions al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat.

 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Patrimoni per al seu coneixement i
efectes.”

La documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en
horari de 9,30 a 13,30 h., a les dependències d’Espai Públic, al carrer Energia 97-101, de Cornellà de
Llobregat.

 

Cornellà de Llobregat, 24 de març de 2014

 

L’alcalde,

 

Per delegació de firma  (Decret núm. 7479/13, de 18 de novembre)

Rosario Campos Felguera

Cap administrativa d’Espai Públic

 

(14.085.064)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CUNIT

EDICTE sobre informació pública del plec de clàusules administratives per a l’explotació dels serveis de
temporada per a l’any 2014.

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada en data 25 de març de 2014 ha aprovat el Plec de clàusules
administratives per a l’atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada
per a l’any 2014, a les platges de Cunit.

De conformitat amb l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l’esmentat Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques a un termini d’informació pública de vint dies des de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
el taulell d’anuncis de la Corporació.

L’esmentat Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques s’entendrà definitivament aprovat,
amb caràcter automàtic, en el cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública.

 

Cunit, 25 de març de 2014

 

José Ignacio Araujo Gómez

Secretari

 

(14.085.014)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE GAVÀ

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores dels Premis Gavà Educa-2014.

Es fa saber que, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de març de 2014, es publica
l’anunci d’aprovació inicial de les Bases reguladores dels Premis Gavà Educa-2014.

Simultàniament s’obre la convocatòria pública per participar en els Premis Gavà Educa-2014. Si bé, la
convocatòria s'ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es formulin reclamacions contra les bases.

El termini per presentar els projectes serà del 17 de març a l’11 d’abril de 2014.

Tot això es publica als efectes del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

 

Gavà, 14 de març de 2014

 

P. o. de l’alcalde,

Roger Cots Valverde

Secretari general

 

(14.085.080)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE GAVÀ

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases de la V edició del concurs literari de microrelats.

Es fa saber que, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de març de 2014, es publica
l’anunci d’aprovació inicial de les Bases Reguladores per a l’aprovació de les bases de la V Edició del Concurs
literari “Microrelats”

Simultàniament s’obre la convocatòria pública per participar en el concurs literari . Si bé, la convocatòria
s'ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es formulin reclamacions contra les bases.

El termini per presentar les obres serà del 17 al 31 de març de 2014, a les 23.30 hores.

Tot això es publica als efectes del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

 

Gavà, 14 de març de 2014

 

P. o. de l’alcalde

Roger Cots Valverde

Secretari general

 

(14.085.082)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE GAVÀ

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la participació al concurs de pintura i drets
humans corresponents a la convocatòria de l’any 2014, destinades a la imatge del GavaMón 2014.

Es fa saber que, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de març de 2014, es publica
l’anunci d’aprovació inicial de les Bases Reguladores per a la participació al concurs de pintura i drets humans
corresponents a la convocatòria de l’any 2014 destinades a la imatge del GavaMón 2014.

Simultàniament s’obre la convocatòria pública per a la participació en el concurs de Pintura i Drets Humans
GavaMón 2014, si bé la convocatòria s’ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es formulin reclamacions contra
les bases.

El termini de presentació de les obres és del 5 al 15 de maig de 2014.

Tot això es publica als efectes del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

 

Gavà, 18 de març de 2014

 

P. o. de l’alcaldessa

Roger Cots Valverde

Secretari general

 

(14.085.083)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2014.

La Junta de Govern Local, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en
sessió celebrada el dia 25 de març de 2014, va adoptar entre d’altres, l’acord següent:

PRIMER.- APROVAR en compliment d’allò que disposa l’art. 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, l’Oferta d’Ocupació Pública d’aquest Ajuntament per l’any 2014, tal com es detalla a
continuació:

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014

a) Funcionari/àries de Carrera

 

Subgrup 
s/Art 76 
Llei 7/07

Classificació Núm de Places Denominació Sistema de Selecció

A2 Escala d’Administració Especial.

Subescala Serveis Especials

Classe Policia Local

Escala Executiva

1 Inspector Concurs-Oposició

C2 Escala d’Administració Especial.

Subescala Serveis Especials

Classe Policia Local

Escala Bàsica

5 Agent Oposició

 

Cosa que es fa pública en el Diari Oficial de la Generalitat

 

L’Hospitalet de Llobregat, 26 de març de 2014

 

La tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals

 

p. d. (Decret 9775/2013, de 12 de desembre)

Rosa Maria Cals Deltell

Cap de la secció de gestió de personal

 

(14.085.047)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

EDICTE sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir l'adjudicació de la concessió administrativa demanial per a l'ús privatiu de diversos espais de domini
públic del mercat municipal de Molins de Rei.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data vint-i-set de febrer de dos mil catorze va aprovar
inicialment el plec refós de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir l’adjudicació de la
concessió administrativa demanial per a l’ús privatiu de diversos espais de domini públic del Mercat Municipal
de Molins de Rei.

Simultàniament, S’anuncia la convocatòria per la licitació referenciada, d’acord amb les següents condicions: i
amb el benentès que en cas que es presentin al·legacions als plecs de clàusules, es suspendrà el procediment
fins que, un cop resoltes, s’anunciï de nou la convocatòria.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Molins de Rei

b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: Aquest plec refós de clàusules administratives i tècniques particulars té per objecte
la concessió de l’ús privatiu, de forma separada de 6 establiments, un magatzem i una plaça de pàrquing per a
camió del Mercat Municipal de Molins de Rei, d’acord amb el següent detall:

Número
establiment/lot

Activitat Metres
lineals
totals

Lot I (mòduls 27 i
28)

Pesca salada 13,52 m2.

Lot II (mòduls 29 i
31)

Fruita i verdura/Kiosc/Caves,xampany, licors, vins,cerveses i begudes/lleteria. 13,52 m2.

Lot III (mòduls 30 i
32)

Fruita i verdura/Kiosc/Caves, xampany, licors, vins, cerveses i begudes/lleteria. 13,52 m2.

Lot IV (equivalent
fiscalment a 4
mòduls).

Producte alimentari que no necessiti subministrament individualitzat d’aigua o un
producte i/o servei no alimentari.

34,65 m2.

Lot V (mòdul 43
central)

Fruita i verdura/Kiosc/Caves, xampany, licors, vins, cerveses i begudes/lleteria. 6,76 m2.

Lot VI (mòduls 16 i
18 centrals)

Embotits adobats i/o cuits, pernils, formatges. (tot això envasat ja prèviament fora
de l’establiment). També es podrà comercialitzar, al detall, pasta fresca i/o seca i
pizzes.

13,52 m2.
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Lot VII (magatzem
5) )

Emmagatzematge 30 m2.

Lot VIII (plaça de
pàrking camió)

Aparcament 34,48 m2.

b) Lloc de concessió: Mercat Municipal de Molins de Rei.

c) Termini màxim de concessió: 7 de maig de 2057

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa amb multicriteri

4. Cànon. S’estableixen 2 tipus de cànon.

4.1 Cànon mínim inicial de licitació:

Lot I: 17.876,14€

Lot II: 17.876,14€

Lot III: 17.876,14€

Lot IV: 45.814,23€

Lot V: 8.938,07€

Lot VI: 17.876,14€

Lot VII: 23.799,90€

Lot VIII: 17.600,00€

4.2 El cànon mensual es troba detallat a la clàusula 5.2.2 del plec refós de clàusules administratives i tècniques
particulars.

5. Garanties

a) Provisional: es dispensa.

b) Definitiva: el 3% de l’import corresponent de cadascuna de les diferents valoracions dels establiments
objecte de concessió d’acord amb la clàusula 12.2 del plec refós de clàusules administratives i tècniques
particulars.

6. Obtenció d’informació.

a) Entitat: Ajuntament de Molins de Rei.

b) Domicili: Plaça de Catalunya, nº1

c) Localitat i codi postal: 08750-Molins de Rei

d) Telèfon: 93.680.33.40

e) Adreça c/e: consulteslicitacions@molinsderei.cat
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7. Obtenció de documentació.

Perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1852392

8. Criteris de Valoració (clàusula 8.3 del plec refós de clàusules administratives i tècniques particulars).

Lots I, II i III:

a) Criteri objectiu: millora de la oferta econòmica: màxim 36 punts;

b) Criteri objectiu: altres millores: màxim 15 punts;

c) Criteri subjectiu: Projecte comercial presentat: màxim 49 punts;

Lot IV:

a) Criteri objectiu: millora de la oferta econòmica: màxim 46 punts;

b) Criteri objectiu: altres millores: màxim 5 punts;

c) Criteri subjectiu: Projecte comercial presentat: màxim 49 punts;

Lot V i VI:

a) Criteri objectiu: millora de la oferta econòmica: màxim 46 punts;

b) Criteri objectiu: altres millores: màxim 5 punts;

c) Criteri subjectiu: Projecte comercial presentat: màxim 49 punts;

Lots VII:

a) Criteri objectiu: millora de la oferta econòmica: màxim 100 punts;

Lot VIII:

a) Criteri objectiu: millora de la oferta econòmica: màxim 100 punts;

9. Requisits específics dels concessionaris: s’estableixen a la clàusula 9.1 i 10.4.1.f) i g) del plec refós de
clàusules administratives i tècniques particulars.

10. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 40 dies naturals, comptadors des de la darrera publicació d’aquest en els
butlletins oficials (BOPB i DOGC).

b) Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a la clàusula 10.4.1 i 10.4.2 del plec refós de clàusules
administratives i tècniques particulars.

c) Lloc de presentació:

- Entitat: Ajuntament de Molins de Rei, Registre general,

- Horari: de dilluns a dijous de 8:00 a 20:00 i divendres de 8:00 a 15:00.

- Domicili: Plaça Catalunya, núm. 1

- Localitat i codi postal: 08750-Molins de Rei.

11. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Molins de Rei

b) Domicili: Pl. Catalunya, núm. 1
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c) Localitat: Molins de Rei

d) Dia, Hora i Lloc: s’especificarà en el perfil del contractant
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1852392).

12. Despeses d’anuncis: aniran a càrrec de l’adjudicatari les de licitació i adjudicació.

Molins de Rei, 24 de març de 2014

Joan Ramon Casals i Mata

Alcalde

(14.087.103)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONTSENY

ANUNCI sobre informació pública de l'aprovació de la proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla
d'ordenació urbanístic municipal de Montseny.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 24 de març de 2014, va prendre entre d’altres i per majoria
absoluta l’acord d’aprovar el document “Proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’Ordenació
urbanístic municipal de Montseny”.

El mateix se sotmet a informació pública mitjançant anunci a inserir al BOP de Barcelona, al DOGC, als Diaris 9
Nou i Ara i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant un termini de 45 dies als efectes de la presentació
d’al·legacions i/o reclamacions.

El dit document podrà ser consultat en aquestes oficines municipals en horari d’atenció al públic (dilluns,
dimecres, divendres i dissabte de 17h a20h).

 

Contra l’acord adoptat no procedeix interposar cap recurs, per considerar-se un acte tràmit.

Transcorregut el termini d’informació pública, s’elevarà l’expedient al Ple de la Corporació, per a que resolgui, si
s’escau, les al·legacions formulades i adopti l’acord definitiu relatiu a la proposta de modificació del PEIN en el
marc del Pla d’Ordenació urbanístic municipal de Montseny.

 

Montseny, 26 de març de 2014

 

Alfons Planas i Jubany

Alcalde

 

(14.085.087)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20141/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14085087-2014



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PONTS

ANUNCI sobre sol·licitud de llicència per a un canvi d’orientació i ampliació d’explotació porcina.

Amb data 13 de desembre de 2013 Cal Clotet, SL ha sol·licitat d’aquest Ajuntament llicència municipal per un
canvi d’orientació productiva i ampliació d’una explotació porcina existent en sòl no urbanitzable, parcel·la 32,
polígon 6 del TM de Ponts.

D’acord amb l’article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, el
projecte se sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte en el BOPL, a l’efecte de possibles al·legacions. L’expedient pot ser consultat a les
oficines municipals, de dilluns a divendres, de les 10.00 a les 14.00 hores.

 

Ponts, 24 de març de 2014

 

Francisco Garcia Cañadas

Alcalde

 

(14.085.119)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

ANUNCI sobre convocatòria de la licitació pública del contracte de serveis per al manteniment de
paviments a voreres i carrers de vianants del municipi (exp. 06/2014).

 

1. Entitat adjudicadora

- Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació i Compres

- Número d’expedient: 6/2014

 

2. Objecte del contracte

- Descripció de l’objecte: Contracte de serveis pel manteniment de paviments a voreres i carrers de vianants
del municipi

- Lloc d’execució: Sant Cugat del Vallès

- Durada del contracte: Des del dia següent a la formalització del contracte i fins el dia 31 de desembre de
2015

- Pròrroga: No

- CPV (Referència nomenclatura): 50230000-6 “Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados
relacionados con carreteras y otros equipos”

 

3. Tramitació i procediment

Ordinària i obert

 

4. Preu base de licitació:

- Import net 400.000,00 € (IVA no inclòs)

- Import total 484.000,00 € (IVA inclòs)

 

5. Garanties:

Garantia provisional: No exigible

Garantia definitiva: 5 % de l’import total d’adjudicació (IVA no inclòs)

 

6. Obtenció de documentació i informació:

Entitat: Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Perfil del contractant de l’Ajuntament accessible des de la
pàgina web: www.santcugat.cat, al responsable municipal

Domicili: Plaça de la Vila, 1. (Sant Cugat del Vallès – 08172)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20141/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14085016-2014

http://www.santcugat.cat/


Telèfon i Fax: 93.565.70.00 - 93.675.54.06

Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins el dia anterior a la finalització del termini de presentació
d’ofertes, de dilluns a dissabte en horari d’atenció al públic.

 

7. Requisits específics del contractista

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Veure apartat I del quadre de
característiques i clàusula 13a del Plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 29/04/2014

b) Documentació a presentar: Segons clàusula 14a del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

2. Domicili: Plaça de la Vila, 1 (Sant Cugat del Vallès – 08172)

d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

e) Admissió de variants: No

 

9. Obertura de les ofertes

Obertura del sobre 2:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1. (08172) Sant Cugat del Vallès.

c) Data: 05/05/2014

d) Hora: 13 hores

Obertura del sobre 3:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1. (08172) Sant Cugat del Vallès.

c) Data: 30/05/2014

d) Hora: 13 hores

 

10. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 20/03/2014

 

11. Despeses dels anuncis. A càrrec de l'adjudicatari

 

12. Pàgina web on poden obtenir-se el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, així com la documentació tècnica: www.santcugat.cat

 

Sant Cugat del Vallès, 20 de març de 2014

 

Mercè Conesa i Pagès
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Alcaldessa

 

(14.085.016)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

ANUNCI sobre convocatòria de licitació pública del contracte d'obres d'urbanització del sector 8 de Mira-
sol, la capella de Sant Joan (exp. 08/2014).

1. Entitat adjudicadora

- Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació i Compres

- Número d’expedient: 08/2014

 

2. Objecte del contracte

- Descripció de l’objecte: Contracte d’obres d’urbanització del Sector 8 de Mira-sol, la Capella de Sant Joan

- Lloc d’execució: Sant Cugat del Vallès

- Termini d’execució: 12 mesos a comptar des del dia següent a l’acta de comprovació del replanteig

- CPV (Referència nomenclatura): 45112000-5 “Trabajos de excavación y movimiento de tierras”; 45220000-5
“Obras de ingeniería y trabajos de construcción”

 

3. Tramitació i procediment

Ordinària i obert

 

4. Pressupost base de licitació:

- Import net 1.922.263,75 € (IVA no inclòs)

- Import total 2.325.938,92 € (IVA inclòs)

 

5. Garanties:

Garantia provisional: No exigible

Garantia definitiva: 5 % de l’import total d’adjudicació (IVA no inclòs)

 

6. Obtenció de documentació i informació:

Entitat: Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Perfil del contractant de l’Ajuntament accessible des de la
pàgina web: www.santcugat.cat al responsable municipal

Domicili: Plaça de la Vila, 1. (Sant Cugat del Vallès – 08172)

Telèfon i Fax: 93.565.70.00 - 93.675.54.06

Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins el dia anterior a la finalització del termini de presentació
d’ofertes, de dilluns a dissabte en horari d’atenció al públic.
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7. Requisits específics del contractista

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Veure apartat H del quadre de
característiques i clàusula 11a del Plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: Dins dels 26 dies naturals a comptar de la última publicació de l’edicte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de
dilluns a dissabte en horari d’atenció al públic.

b) Documentació a presentar: Segons clàusula 12a del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

2. Domicili: Plaça de la Vila, 1 (Sant Cugat del Vallès – 08172)

d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

e) Admissió de variants: No

 

9. Obertura de les ofertes

Sobre núm. 2:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1. (08172) Sant Cugat del Vallès.

c) Data: 3r dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació de proposicions, llevat que s’escaigui
en dissabte en el qual cas es traslladarà al primer dia hàbil següent.

d) Hora: 13 hores

 

10. Obertura de les ofertes:

Sobre núm. 3

e) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

f) Domicili: Plaça de la Vila, 1. (08172) Sant Cugat del Vallès.

g) Data: Dia següent a aquell en què es compleixi 1 mes a comptar des de la data en què hagués finalitzat el
termini de presentació d’ofertes.

h) Hora: 13 hores

 

11. Despeses dels anuncis. A càrrec de l'adjudicatari

 

12. Pàgina web on poden obtenir-se el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, així com la documentació tècnica: www.santcugat.cat

 

Sant Cugat del Vallès, 25 de març de 2014

 

Mercè Conesa i Pagès
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Alcaldessa

 

(14.085.074)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de la denominació del Reglament municipal regulador del
règim interior dels mercats municipals a Sant Joan Despí.

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2014, a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació definitiva de l’Acta, va acordar aprovar inicialment la modificació de la denominació del Reglament
Municipal Regulador del Règim Interior dels Mercats Municipals a Sant Joan Despí, la modificació dels seus
articles 23, 40 i 52 i la derogació del capítol XIII referent a la venda no sedentària, derogació que afecta als
articles 2, 11, 77, 78.19 i 79.12 del vigent reglament, exposant-se al públic per termini de trenta dies, a
comptar des del següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, per a que puguin formular-se
al·legacions o suggeriments a la mateixa, transcorregut el qual sense que s’haguessin presentat reclamacions,
es considerarà aprovada definitivament.

A tals efectes, l’expedient obra a disposició de qualsevol interessat, a la Secretaria Municipal de l’Ajuntament,
situada al Camí del Mig núm. 9 d’aquest municipi, el qual es podrà consultar qualsevol dia laborable de les 10 a
les 14 hores.

 

Sant Joan Despí, 12 de març de 2014

 

Belén García Criado

Primera tinenta d’alcalde

 

(14.085.031)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20141/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14085031-2014



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS

EDICTE sobre aprovació definitiva del Pla de protecció civil de Sant Martí de Tous.

En compliment de l'article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic per a general coneixement que, en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 18 de febrer de 2014, s'ha publicat l’aprovació inicial del Pla de Protecció
Civil de Sant Martí de Tous, el qual va ser aprovat pel Ple de 6 de febrer de 2014. Durant el període d’exposició
pública, comprès entre el 19 de febrer i el 25 de març de 2014, no s’han presentat al·legacions, per la qual
cosa el Pla queda aprovat definitivament sense necessitat de cap més acord.

Es fa públic per a informació general.

 

Sant Martí de Tous, 26 de març de 2014

 

David Alquézar Claramunt

Alcalde

 

(14.085.071)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

EDICTE sobre publicació de l'acord d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per al període 2014-2016.

En compliment del que disposa l'article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l'Oferta Pública d'Ocupació pel
període 2014-2016, aprovada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió
del dia 25 de març de 2014, que en la seva part dispositiva acorda el següent:

 

Primer.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació per al període 2014-2016, d'acord amb els termes següents:

 

 

PLACES DE FUNCIONARIS/ÀRIES Total Provisió Observacions

Administració General

Tècnic/a de gestió 5 CO Ll
 

Tècnic/a de gestió 4 CO PI Amortització 4 places administ.

Administratiu/va 4 CO Ll
 

Auxiliar administratiu/va 3 CO Ll
 

Subaltern/a 3 CO Ll 
 

Administració Especial

Arquitecte/a 1 CO Ll
 

Tècnic/a A1 Desenvol. Urbà i Sosten. 1 CO Ll
 

Tècnic/a A1 de Salut 1 CO Ll
 

Enginyer/a tècnic/a 1 CO Ll
 

Treballador/a social 2 CO Ll
 

Educador/a social 2 CO Ll
 

Tècnic/a A2 d'Informàtica 1 CO Ll
 

Tècnic/a A2 d'Igualtat 1 CO Ll
 

Serveis Especials

Policia local i vigilants  
  

Sotsinspector/a 1 CO PI Amortització 1 plaça sergent
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Agent 1 C Mobilitat Taxa reposició 10%

Comesa Especial
   

Dinamitzador/a de Joventut 1 CO Ll
 

 

PLACES DE PERSONAL LABORAL

Tècnic/a A1 de Serveis a Persones 1 CO Ll
 

Tècnic/a A2 AODL 2 CO Ll
 

Tècnic/a A2 de Comerç 1 CO Ll
 

Mestra/e Escola d'Adults 2 CO Ll
 

Tècnic/a auxiliar d'Esports 1 CO Ll
 

Tècnic/a auxiliar Delineant/a 1 CO Ll
 

Auxiliar Biblioteca 1 CO Ll
 

Oficial/a 1a 1 CO Ll
 

Oficial/a 2a 3 CO Ll
 

Operari/ària 1 CO Ll
 

Subaltern/a 5 CO Ll
 

Vigilant/a 1 CO Ll
 

 

 

Abreviatures: CO (Concurs-Oposició) - Ll (Lliure) - PI (Promoció Interna)

 

Segon.- Aquesta oferta pública d’ocupació s’entendrà automàticament ampliada amb les vacants que es
produeixin amb posterioritat a la seva aprovació, així com amb les vacants que resultin de la requalificació dels
llocs de treball de la corporació, amb independència de la seva naturalesa, temporal o permanent, reservant-se
aquesta Corporació la facultat de contractar mitjançant el procediment d’urgència en aquells supòsits previstos
en la normativa vigent.

 

Tercer.- Disposar la publicació de l’oferta aprovada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n
còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.”

L'acte és una resolució, posa i a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix
una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació,
en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

 

Sant Quirze del Vallès, 27 de març de 2014
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Montserrat Mundi i Mas

Alcaldessa

 

(14.087.009)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

EDICTE sobre aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal
assenyalada amb el núm. 31.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2014, va aprovar inicialment la proposta
de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal assenyalada amb el núm. 31, que té per objecte donar
compliment a la sentència número 416 de la secció tercera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, on s’estima en part el recurs interposat per la representació de
Importaciones Náuticas, SA.

De conformitat amb allò que disposa l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la mateixa Llei, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, a comptar de
l’endemà de la darrera de les publicacions obligatòries, a fi que hom pugui examinar-lo i formular les
al·legacions que es considerin pertinents.

Igualment, d’acord amb allò previst a l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, aquest projecte també pot ésser consultat a la web de
l’Ajuntament (www.santacristina.net).

 

Santa Cristina d’Aro, 24 de març de 2014

 

Josep Llensa i Rocosa

Alcalde

 

(14.085.015)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

ANUNCI sobre aprovació inicial del canvi de denominació del mapa de soroll de Santa Perpètua de Mogoda
que passa a dir-se mapa de capacitat acústica de Santa Perpètua de Mogoda.

En data 29 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el canvi de denominació del
Mapa de Soroll de Santa Perpètua de Mogoda, que passa a dir-se Mapa de Capacitat Acústica de Santa
Perpètua de Mogoda, així com les modificacions de plànols i taules del document que es pot consultar a la
pàgina web de l’Ajuntament (www.staperpetua.cat).

Per aquest motiu es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, amb publicació al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’Edictes de la
Corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament i a un diari dels de més circulació a la Província, a l’efecte que
qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions que consideri convenients. Si en aquest termini
no es presentessin al·legacions, el projecte s’entendria aprovat definitivament, sense necessitat d’adopció d’un
nou acord.

Un cop aprovada definitivament es publicarà l’acord adoptat a la pàgina web de l’Ajuntament, al Tauler
d’Edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 11 de juny de 2013

 

Isabel Garcia i Ripoll

Alcaldessa

 

(14.085.081)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

ANUNCI sobre aprovació inicial del Pla de protecció civil municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

El Ple de la Corporació , en sessió del dia 27 de febrer de 2014, ha aprovat inicialment el Pla de Protecció Civil
Municipal, format per dos documents: Pla bàsic i Manual d’actuació per a riscos especials, redactat per T &
Associats Consultors.

Per aquest motiu es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci
al BOP, al DOGC, al Tauler d'Edictes de la Corporació, al web municipal i a un diari dels de més circulació a la
Província. Si en aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions el Pla de referència s’entendria
aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés, i es remetria Comissió de Protecció Civil de Catalunya
instant la homologació e inscripció al Registre de Plans de Protecció Civil.

La documentació es podrà consultar a l’Àrea del Territori situada a la Plaça de la Vila, 5 (de 9.00 h a 14.00 h) i
a la pàgina web http://www.staperpetua.cat

 

Santa Perpètua de Mogoda, 10 de març de 2014

 

Isabel Garcia i Ripoll

Alcaldessa

 

(14.085.079)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TERRASSA

RESOLUCIÓ sobre aprovació de la normativa de preinscripció i matrícula d’infants als centres públics
d’educació infantil, curs 2014-2015.

Normativa de preinscripció i matrícula d’infants als centres públics d’educació infantil de primer cicle, dels
criteris de prioritat per a canvis de centre i de la limitació de les àrees d’influència de les escoles bressol i llars
d’infants públiques de Terrassa.

En data 30 de març de 2007 l’Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya van signar un conveni pel qual l’Ajuntament de Terrassa assumeix les competències relacionades
amb el primer cicle de l'educació infantil que s’estableixen a l’article 20 del decret 282/2006, de 4 de juliol,
entre elles les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres sostinguts amb fons
públics.

 

L’Ajuntament de Terrassa disposa del Servei d’Educació, per a la gestió i prestació dels serveis en matèria
d’educació que corresponen a l’ajuntament i també la prestació de serveis en matèria d’educació que
corresponguin a l’Ajuntament en virtut de delegació de l’Administració educativa.

L’assumpció de competències en virtut de la delegació referida en el paràgraf primer, implica que l’Ajuntament
de Terrassa pot aplicar un barem diferent de l’establert amb caràcter general, respectant en tot cas els criteris
de prioritat que marca l’article 47 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació, i pot establir també quines són
les àrees d’influència dels centres d’educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics de la ciutat.

En exercici de l'esmentada competència i per tal de regular el procés d’admissió de l’alumnat a les escoles
bressol i llars d’infants públiques per al curs 2014-2015, d’acord amb el que estableixen:

- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els
criteris a que s’ha d’ajustar el procediment d’admissió.

- El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres

- El Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) estableix el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

- La Resolució ENS/260/2014 de 7 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de
l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius sostinguts amb fons públics
dels diferents nivells educatius per al curs 2014-2015.

Com a Tinent d’Alcalde de l’Àrea de SERVEIS A LES PERSONES COHESIO I BENESTAR SOCIAL, en ús de les
facultats atorgades per l’Alcaldia Presidència per Decret número 11755 de 12 de desembre de 2012

 

RESOLC:

 

PRIMER.- Aprovar la normativa de preinscripció i matrícula d’infants als centres públics d’educació infantil de
primer cicle del municipi de Terrassa.

 

a) El règim d’admissió d’alumnes s’ajustarà al Decret 75/2007 de 27 de març, i a la Resolució ENS/260/2014
de 7 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, que aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat
als centres educatius per al curs 2014-2015 en els ensenyaments sostinguts amb fons públics, en les qüestions
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generals.

 

b) L’oferta de places d’escola bressol serà global i es farà en base a les places vacants de cada curs i
considerant que la zonificació vàlida per al curs 2014-2015 és la mateixa que la publicada en la normativa
sobre preinscripció i matriculació per al curs 2012-2013. (DOGC, Núm. 5849 de 31.03.2011)

 

c) Per garantir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques s’establirà la reserva d’una
plaça escolar per grup. Les places reservades s’assignaran d’acord amb el procediment establert a l’article 11
de la Resolució ENS/260/2014 de 7 de febrer. El Servei d’Escoles Bressol Municipals s’adreçarà a l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica de la zona per sol·licitar el dictamen a què fa referència
l’esmentada resolució.

 

d) Poden presentar sol·licitud de preinscripció els infants que s’ajustin als requisits d’edat de l’oferta de places
següent:

Escola Bressol Municipal Coloraines: infants nascuts els anys 2012 i 2013.

Escola Bressol Municipal Espígol: infants nascuts els anys 2012 i 2013.

Escola Bressol Municipal Ginesta: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Escola Bressol Municipal Giravolt: infants nascuts els anys 2012 i 2013.

Escola Bressol Municipal L’Esquitx: infants nascuts els anys 2012 i 2013.

Escola Bressol Municipal La Casona: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Escola Bressol Municipal Moisès: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Escola Bressol Municipal Soleia: infants nascuts els anys 2012 i 2013.

Escola Bressol Municipal Somriures: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Escola Bressol Municipal Tabalet: infants nascuts els anys 2012 i 2013.

Escola Bressol Municipal Vallparadís: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Llar d’Infants Núria: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Llar d’Infants Patufet: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

Llar d’Infants Oreneta: infants nascuts els anys 2012, 2013 i 2014.

 

e) A tots els centres que tinguin oferta per a infants nascuts l’any 2014, els infants han de tenir, com a mínim,
16 setmanes a data 1 de setembre de 2014. Seran infants nascuts fins el 12 de maig de 2014 inclòs. El
nombre de places de l’oferta pública definitiva de cada centre pot veure’s modificat en funció de l’aplicació del
criteri de prioritat per canvi de centre que es publica en aquesta mateixa Resolució

 

f) PROCEDIMENT GENERAL D’ADMISSIÓ:

Procés de preinscripció:

El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les relacions
de l’alumnat admès respectant el calendari descrit al punt k, d’aquesta resolució. Qualsevol sol·licitud de
preinscripció per al curs 2014-2015 presentada abans de l’inici d’aquest període té la consideració de nul·la.

Per poder ser admès o admesa per primera vegada a una escola bressol o llar d’infants pública, cal presentar
l’imprès de sol·licitud de preinscripció al Servei d’Escoles Bressol de la Casa Germain, a la Plaça Marta Mata, 5
B, dins dels terminis que marca aquesta resolució

L’imprès de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició dels sol·licitants al Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, al Servei d’Escoles Bressol de la Casa Germain, als centres educatius, i a la Seu
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Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat .

La sol·licitud de preinscripció també es pot presentar telemàticament a través del formulari de la Seu
Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat durant el període de presentació de sol·licituds establert. La
tramitació per internet requereix de la signatura electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona
que actua en nom del menor. La persona interessada haurà d’adjuntar al formulari la documentació requerida
escanejada. Finalitzat el tràmit es genera un document en format pdf signat electrònicament per l’Ajuntament
de Terrassa com a resguard de la sol·licitud. El número de preinscripció adjudicat a la sol·licitud i la puntuació
corresponent, segons la baremació establerta, es farà arribar a les persones interessades mitjançant correu
electrònic.

La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de
preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En el cas del primer cicle d’educació infantil només es considera duplicitat quan les dues sol·licituds inclouen
llars d’infants del mateix municipi. Per a llars d’infants de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud
per a cada municipi.

Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc, els criteris generals i, després, els criteris
complementaris descrits als punts g i h d’aquesta resolució. Per tal de resoldre les situacions d’empat,
s’assignarà per rigorós ordre d’entrada un codi a cada sol·licitud que es farà públic amb la relació baremada
d’aquestes.

Per desfer les situacions d’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig públic d’acord amb el procediment que
estableix el Departament d’Ensenyament, limitant el nombre d’extraccions a 6. Aquest procediment és el
següent: d'una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan 6 extraccions consecutives, tornant a introduir la bola
després de cada extracció. Així s'obtenen les xifres primera, segona, etc, fins la sisena, d'un nombre entre el
000 000 i el 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu.
Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

 

g) CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES I BAREM A APLICAR

- Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:

Quan l’alumnat té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares/mares o tutors legals
que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

- Proximitat del domicili habitual de l’alumnat al centre educatiu o, en el seu cas, la proximitat del lloc de
treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit de la guàrdia legal prevista
al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família)

Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant estigui a l’àrea de proximitat del centre educatiu sol·licitat en
primer lloc: 30 punts

Quan a instància del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet en comptes del domicili familiar
de residència, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant: 20 punts.

Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre educatiu
sol·licitat en primer lloc, però no dins de la seva àrea de proximitat: 10 punts.

- Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la Renda Mínima d’Inserció, calculat en
funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

- Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor/a o germans:

Quan l’alumne o alumna, el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna
acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o qualsevol grau i nivell de dependència valorada
segons el barem establert per la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció de les persones en situació
de dependència ( Llei 39/2006 de 14 de desembre) : 10 punts.

- Necessitats educatives específiques de l’infant, derivades de la situació socioeconòmica familiar .

Famílies en què treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol/a progenitor/a en el cas de famílies
monoparentals: 2 punts.
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h) CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES I BAREM A APLICAR:

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

 

i) COMISSIÓ D’ADJUDICACIÓ DE PLAÇA D’ESCOLA BRESSOL:

La Comissió encarregada de valorar les sol·licituds per a l’admissió d’infants a les escoles bressol municipals
estarà integrada per:

- El/la Cap del Servei d’Escoles Bressol Municipals o la persona en qui delegui.

- Dos/dues directors/es de les Escoles Bressol Municipals.

- Un/a director/a de les Llars d’infants de la Generalitat.

- Un/a educador/a de les Escoles Bressol Municipals.

- Un/a educador/a de les Llars d’Infants de la Generalitat.

- Dos pares/mares dels Consells Escolars o de les AMPES en representació de les famílies.

- Un/a professional dels Serveis Socials.

- Un/a professional de l’EAP o CDIAP.

- El/la tècnic/tècnica responsable del servei d’EBM.

- L’administratiu/iva del servei d’Escoles Bressol Municipals.

 

j) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ:

La documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a la sol·licitud de preinscripció a
efectes d’aplicació del barem, s’ha d’aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini
establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de baremació.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb l’article 5.4 de la Resolució ENS/260/2014
de 7 de febrer, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es
constata un cop iniciat el curs, l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de
preinscripció i matrícula.

Si l’alumnat estranger no pot aportar algun del documents detallats, es tindrà en compte la documentació
alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Es deixarà constància escrita en el full de
preinscripció de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

Els documents originals es retornaran quan s’hagin validat.

- Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos:

- Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la
resolució d’acolliment del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

- Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de
residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el
passaport o el llibre de família del país d'origen.

- Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s'al·leguen.

- Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
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S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una
jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o
amb un contracte laboral o administratiu. El Servei d’Escoles Bressol Municipals comprovarà directament
aquestes circumstàncies.

- Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona
sol·licitant.

Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones
estrangeres. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de
la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, es verificaran les dades en el
padró municipal on es comprovarà que l’infant conviu amb el pare i mare o tutors legals.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d’una còpia
del contracte de treball o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En el cas de treballadors/es en el règim
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del
formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

- Renda anual de la unitat familiar.

Resolució oficial de la concessió de la prestació econòmica de la Renda Mínima d'Inserció.

- Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

Original del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de
Benestar Social i Família. També s'admetran els certificats de disminució emesos pels organismes competents
d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o
superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran
invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat
permanent per al servei o inutilitat. No caldrà presentar el carnet si se signa l’autorització per a fer la consulta
telemàtica al Departament de Benestar Social i Família.

Original de la Resolució administrativa emesa pel departament de Benestar Social i Família que acrediti el grau
i nivell de dependència. No caldrà presentar el document si se signa l’autorització per a fer la consulta
telemàtica al Departament de Benestar Social i Família.

- Cas de situacions socioeconòmiques que afectin a l’Infant.

1. Famílies que treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol en el cas de famílies monoparentals: Original i
fotocòpia del full de salari d’abril de 2014 del pare, de la mare o del tutor o tutora.

2. Treballadors autònoms: Original i fotocòpia del rebut d’abril de 2014.

3. Funcionaris de carrera: Original i fotocòpia del full de salari del mes d’abril de 2014

4. Professionals liberals : Original i fotocòpia del rebut d’abril pagat al col·legi professional que correspongui.

5. Mares en situació de baixa maternal: Original i fotocòpia de la resolució acreditativa de la percepció de la
prestació per maternitat.

Si el/la sol·licitant ho autoritza, no caldrà presentar la documentació sol·licitada en els punts 1 i 2, perquè es
farà la consulta telemàtica a la Tresoreria de la Seguretat Social.

Les situacions d’excedència no es consideraran a afectes de baremació.

- Condició legal de família nombrosa o monoparental:

Original del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. No caldrà presentar el carnet si se signa
l’autorització per a fer la consulta telemàtica al Departament de Benestar Social i Família.

- Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb
signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament
que l'alumne o alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
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k) CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2014-2015

Calendari

- Període de presentació de sol·licituds: entre el 5 i el 16 de maig de 2014, ambdós inclosos.

- Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 27 de maig de 2014, a partir de les 12h.

- Termini de reclamació a les relacions baremades: 28, 29 i 30 de maig de 2014.

- Sorteig: 29 de maig 2014 a les 9h a la Casa Germain. ( Pl. Marta Mata, 5B ).

- Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: 5 de juny de 2014, a partir de les 12h.

- Període de matrícula: del 9 al 13 de juny de 2014, ambdós inclosos.

Les llistes publicades també es podran consultar a: http://www.terrassa.cat/escolesbressol

 

l) MATRICULACIÓ

Per a formalitzar la matrícula caldrà adreçar-se a l’Escola Bressol o Llar d’Infants on hagi obtingut la plaça, en
els terminis que estableix l’apartat k d’aquesta resolució.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període, es considera que renuncia a la plaça adjudicada,
llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Quan un alumne o alumna no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi durant el termini d’un mes, sense una
causa justificada, i un cop exhaurides les vies de comunicació amb la família ( carta certificada ), se’l dóna de
baixa i s’ocupa la vacant amb el següent de la llista d’espera.

- Documentació

Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare.

Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates
corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on
figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981,
per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han estat
vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial
justificatiu.

Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual).

A l’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l matricula
condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici de curs, no presenta la documentació pendent.

Quan un centre té llista d’espera i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, o
com a resultat d’una baixa, aquesta vacant s’ha d’oferir, seguint l’ordre de la llista d’espera, als i les alumnes
que no s’han pogut admetre inicialment.

Les llistes d’espera són operatives fins el mes de març de 2015.

Qui rebi l’oferta pot matricular-se o renunciar. Si renuncia, s’elimina de la llista d’espera llevat dels casos en
què l’oferta que se li fa no correspongui a la seva demanda inicial.

Seguidament s’ofereix la plaça al següent de la llista.

La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat del centre, prèvia consulta al Servei d’Escoles Bressol
Municipals.

El procediment i ordre a seguir el marcarà les següents prioritats

1.- Llista d’espera del propi centre: alumnat no admès en primera opció

2.- Llista de 2a opció del propi centre: alumnat no admès en primera opció d’un altre centre, però que ha posa
el centre concret en segona opció.

3.- Llista de sol·licituds fora de termini per ordre d’arribada. Totes les sol·licituds fora de termini s’han de fer al
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Servei d’Escoles Bressol Municipals, Casa Germain. Si excepcionalment la sol·licitud s’entrega en algun centre,
s’ha de fer arribar a la Casa Germain amb la data d’entrada per poder-la situar en el lloc corresponent de la
llista d’espera general.

 

SEGON.- Aprovar els criteris de prioritat per a canvis de centre a les escoles bressol i llars d’infants públiques
de Terrassa.

La preinscripció i matriculació d’infants en els centres públics, s’emmarca en el Decret 75/2007 de 27 de març i
la Resolució ENS/260/2014 de 7 de febrer, o en la normativa que la Generalitat dicti en cada moment, relativa
a la l’admissió d’alumnes en centres públics d’educació infantil de primer cicle.

La Normativa de Preinscripció i Matrícula d’infants de 0-3 anys de Terrassa regula aquest procés per a alumnes
de nova incorporació en els centres públics , i s’emmarca en la Normativa de la Generalitat i en les
competències municipals en aquest àmbit.

Segons l’ esmentada Normativa, l’oferta de places de 0-3 és una oferta global que es fa en base a les places
vacants de cada curs. L’aplicació dels criteris d’adjudicació i l’oferta de places, que no garanteix una plaça a
tots els infants que ho sol·liciten, fa que alguns infants obtinguin plaça en un centre que és la segona opció
demanada per les famílies. L’oferta de places per a nadons, que no és uniforme a tot el territori, fa que algunes
famílies hagin d’optar a una plaça en un centre que no s’adapta a les seves necessitats particulars.

Per aquesta raó i responent a la demanda de les famílies, s’ha arbitrat un sistema que permeti corregir
determinades situacions abans del nou procés de preinscripció.

Previ al procés de preinscripció-matriculació, es posa en marxa el procés de:

- Confirmació de plaça, d’infants ja escolaritzats

- Consulta a les famílies sobre possibles canvis de centre d’infants ja escolaritzats, sempre que sigui possible.

Com a criteri general només es concedirà una plaça per trasllat de centre, per a cada un dels nivells educatius
de cada escola. La concreció de les places per escoles, es farà dins del marc de la Comissió de Trasllats.

a) Criteris de prioritat per a peticions de canvi de centre d’infants escolaritzats.

S’estudiaran les peticions rebudes durant el mes de març de l’any en curs, en base als següents criteris de
prioritat:

- Les sol·licituds de preinscripció dins de termini, tindran sempre prioritat per davant de les de fora de termini

- Nadons que sol·licitin canvi de centre per anar a centres sense oferta de nadons.

- Segones opcions, en el procés de matriculació del curs anterior sempre i quan la sol·licitud fos dins de
termini.

- L’existència de germans/es en el centre de destí

- El canvi de centre quan sigui a diferents zona, per davant del canvi de centre de la mateixa zona.

- Els punts que van obtenir en l’anterior procés de preinscripció

Es procedirà a un sorteig dins l’àmbit de la Comissió per a canvis de centre en el cas de no poder oferir un
canvi de centre a infants nascuts el mateix any i que estiguin en igualtat de condicions, segons les esmentades
prioritats.

b) Comissió per a canvis de centre

El Servei d’Escoles Bressol Municipals crea una comissió per portar a terme aquest procés que estarà formada
per: les directores de tots els centres públics, la Cap del Servei d’Escoles Bressol Municipals, l’administratiu del
servei d’Escoles Bressol Municipals, la tècnica d’Escoles Bressol Municipals i, si s’escau, el/la representant dels
Serveis Socials.

 

TERCER.- Que es procedeixi a publicar el contingut d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Terrassa, 4 de març de 2014

 

P. D. (Conveni de 30 de març de 2007)

Número Resolució: 2624

 

Manuel Pérez Díaz

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social

 

(14.085.050)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L'ESPANYOL

ANUNCI sobre aprovació inicial d'uns plecs de clàusules administratives particulars.

 

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària nº 3 de 17.03.2014 ha aprovat inicialment el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació corresponent a
L’ACTUACIO Nº C. 5 del PROJECTE LA TORRE DE L’ESPANYOL, CRUÏLLA ENTRE L’EBRE I EL PRIORAT. VIURE AL
POBLE MÉS que correspon al projecte executiu “ Centre de Interpretació de la Serra del Tormo i de la vida
rural a la finca de la Mina”

 

 

Pressupost execució material 80.824,46

Despeses generals 10.507,18

Benefici industrial 4.849,47

Iva 21 % 20.198,03

Pressupost per contracta 116.379,14

 

 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Una manera de fer Europa, en
el marc del Programa operatiu Feder de Catalunya 2007-2013 eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant
el programa Viure al Poble Més 2012. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS.
RESOLUCIÓ GAP/2600 data 22 de novembre de 2012 sobre selecció d’operacions de municipis amb una
població de fins a 3000 habitants susceptibles de cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (
desenvolupament local i urbà) mitjançant el programa Viure al Poble Més.

D’acord amb el que estableix l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i en els termes que preveuen el articles 86.2 de la Llei
30/1992, de procediment administratiu comú i 52 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’exposa al públic l’esmentat plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, per un termini de vint dies hàbils, comptats de l’endemà
de la darrera publicació d’aquest anunci al BOPT i DOGC, perfil del contractant. Pel còmput dels terminis es
tindrà en compte la darrera publicació.

Passat aquest termini sense que es presenten al·legacions esdevindrà definiu.

Les al·legacions es poden presentar adreçades al Ple de l’Ajuntament de La Torre de l'Espanyol, qui és l’òrgan
de contractació que les haurà de resoldre.

Domicili: Plaça de la Pau nº 4- CP 43792 la Torre de l’Espanyol

 

La Torre de l’Espanyol, 20 de març de 2014
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Eduard Masip Jornet

Alcalde

 

(14.085.010)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTE sobre aprovació del plec de clàusules administratives i de la convocatòria de licitació de les obres
del Projecte del Far, centre d'interpretació i acollida turística.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 25 de març de 2014 va acordar aprovar l’expedient de
contractació i obertura de procediment d’adjudicació mitjançant procediment negociat amb publicitat i el plec
de clàusules administratives particulars per a la realització de les obres del projecte “El Far, Centre
d’interpretació i acollida turística”.

 

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge

c) Obtenció de documentació i informació:

El Projecte i els Plecs es podran examinar fins als terminis assenyalats a aquest anunci a:

1) Dependència: Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge

2) Domicili: carrer Josep Llanza 1-7 2n pis

3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800

4) Telèfon: 938 140 000

5) Fax: 93 816 90 17

6) Correu electrònic: urbanismeiobres@vilanova.cat

7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.vilanova.cat/html/ajuntament/perfil_contractant.html

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: l’últim dia de presentació de proposicions

d) Número d’expedient: 000005-2013-PUR

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: obres

b) Descripció: Nou edifici per allotjar el bot Víctor Rojas, i reforma i ampliació de l’edifici existent per acollir la
col·lecció de curiositats marineres Roig Toqués.

c) Divisió per lots i número de lots: no

d) Lloc d’execució:

1) Pujada de Sant Cristòfol núm. 2

2) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800

e) Termini d’execució: SIS MESOS

f) Admissió de pròrroga: no

i) CPV: 45.212.313-3 46.212.350-4
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CNPA: 41.0040

j) Variants o Millores: Si, d’acord amb l’apartat B dels criteris d’adjudicació annexos 6 i 7 del plec de clàusules
administratives.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: negociat amb publicitat

c) Subhasta electrònica: no

 

4. Pressupost base de licitació:

a) El tipus es fixa en 273.570,13 € sense IVA.

 

5. Garanties exigides: Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.

 

6. Requisits específics del contractista: No procedeix classificació

 

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil del
contractant.

b) Modalitat de presentació: Indicada als plecs de clàusules.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Oficina d’Atenció Ciutadana

2) Domicili: plaça de la Vila, 8

3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800

e) Admissió de variants: Especificades al plec de clàusules

f) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de la
data d’obertura de les proposicions econòmiques.

 

8. Obertura d’ofertes:

a) Adreça: C/ Escolapis, 6, 1a planta

b) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800

c) Data i hora: 6 dies hàbils després de l’últim dia de presentació de proposicions a partir de les 10 hores.

 

9. Despeses de publicitat: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.

 

10. Criteris d’adjudicació: Consten als annexos 6 i 7 del plec de clàusules administratives particulars.

 

Vilanova i la Geltrú, 26 de març de 2014
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Isidre Martí Sardà

Secretari general

 

(14.085.037)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI sobre la relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de 6 places d’operari/ària.

El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, ha dictat en
data 24 de març de 2014, el Decret següent, que figura transcrit en el llibre de resolucions de l’Alcaldia :

 

“Identificador de l’expedient

Núm.exp.: 000103/2014-RH

 

Relació de fets

Ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria de proves selectives per a la selecció
mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de 6 places de personal d’ofici de la categoria laboral d’Operàri/
ària, enquadrades dins del personal laboral fix de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’Oferta
Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2011.

 

Fonaments de dret

1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, referent a les
atribucions del president de la Corporació.

2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències en el Sr. Miquel Àngel
Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.

3. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de
juliol.

4. Article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

 

Per tot això, RESOLC :

 

PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva si no
hi ha reclamacions.

 

Llista d’aspirants

Admesos

DNI Català

23014650-E A

27519745-S NO

30409305-Q A
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33897979-G NO

34741125-Q A

35003034-R A

35017346-F NO

35077883-P NO

35122708-Y A

36520054-X A

36559904-R NO

36565018-D NO

37282446-K NO

37671978-W NO

37672240-B A

37680612-B NO

37697081-N NO

37734355-A A

38050260-A NO

38063609-N A

38068356-K A

38445111-J NO

38446489-B NO

38502472-N NO

39329815-E NO

39697973-L A

39715977-Z NO

39736052-X A

40892712-T A

43429761-B A

43450702-E A

43499548-Q A

44022515-D A
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44994983-Z A

45793948-M NO

46141267-R A

46592714-G NO

46598665-K A

46727938-B A

46764389-F A

47630528-N A

47630605-C A

47630721-K A

47630743-C A

47630961-P A

47632113-X A

47632287-T A

47632384-M A

47632485-Z A

47633175-Z A

47633340-H A

47633952-D A

47634243-R A

47634924-S A

47635680-N A

47636200-A A

47636407-A A

47636680-T A

47636939-Y NO

47637418-W A

47638923-N A

47639936-J A

47654698-D A
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47835583-E A

47836006-P A

47837863-W A

47838589-S A

47839178-Y A

47840376-P A

47840628-F A

47840650-Y NO

48021037-G A

52208480-K A

52210020-C A

52210101-D NO

52211042-F NO

52211190-V A

52211378-K NO

52211429-A A

52211556-S A

52212022-K A

52212040-Q NO

52212332-D A

52212991-R A

52212992-W A

52213078-L NO

52213508-N A

52213991-N NO

52214546-S A

52215348-N A

52215475-R A

52215771-K A

52216230-C A
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52216712-L A

52217484-D NO

52218341-S NO

52218698-G NO

52219012-L NO

52219246-T A

52219727-K A

52219836-S A

52219860-Q A

52219955-L A

52408716-L A

52420335-T A

52420728-W NO

52420876-N A

52421031-Y A

52421170-F A

52421342-H NO

52421373-A A

52422900-N A

52423391-C A

52423672-W A

52424521-T A

52425000-L A

52425422-G A

52425505-H A

52425550-V A

52425879-R A

52426352-Z A

52426710-G A

52426909-L A
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52427302-K A

52428648-X A

52428651-J NO

52429024-H A

52429097-E A

52429929-A A

52462973-L NO

52625123-L A

52916127-G A

76238770-A A

77085465-E NO

77092607-B NO

77096580-M A

77096601-A NO

77106169-A A

77107582-J NO

77108666-Q NO

77110622-V A

77277148-T A

77281048-J A

77281065-F A

77286406-N NO

77293982-K NO

77295218-S NO

77296493-W A

77298826-N A

77307214-M A

77833154-G A

79285424-P A
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DNI Català Castellà

X1633226-L NO NO

X1735114-V NO SI

X2073191-V A SI

X4058393-C A SI

 

Exclosos

 

DNI Observacions

09265011-J No presenta fotocòpia compulsada del DNI,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

21766300-C No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

25922950-H No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

28654094-G No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

28715914-T No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

35050605-P No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

36573705-W No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

38127951-T No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

38505029-Q Sol·licitud presentada fora de termini

39314363-A No presenta certificat d'escolaritat compulsat

40530008-Y No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

40894912-S No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

43521997-V No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

43559876-S No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

44187432-Q No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

44199486-H No presenta justificant de pagament de la TAXA

45785451-H No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

46033878-E No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

46598484-R No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

46599444-H No presenta certificat d'escolaritat compulsat
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46741440-N No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B,
ni del certificat de discapacitat

47631333-N No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

47631767-D No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

47631838-B No presenta certificat d'escolaritat compulsat

47634132-M No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

47638769-L No presenta certificat d'escolaritat ni DNI,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

47639412-H No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

47835414-Z No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

47835725-A No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

49769725-W No presenta certificat d'escolaritat compulsat

52190096-Z No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52210997-P No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52212345-E No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52213369-B No presenta fotocòpia compulsada del DNI,
ni del permís de conduir B

52213423-L No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52214131-Z No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52216151-X No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52217173-C No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52217267-E No presenta certificat d'escolaritat compulsat

52217400-V No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52217951-Q No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52421030-M No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52424188-N No presenta fotocòpia compulsada del DNI

52427213-R No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52427639-J No presenta fotocòpia compulsada del DNI,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52429193-A No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52429386-N No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

52722318-M No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

77298923-V No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B
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79290524-W No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

X1336790-F No presenta certificat d'escolaritat compulsat,
ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B

X4317678-A No presenta certificat d'escolaritat convalidat

X6500355-A No presenta certificat d'escolaritat compulsat

X8467702-E No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B

 

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació en el termini de 10 dies, a partir
del següent al de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web municipal.

 

SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador.

 

PRESIDENT TITULAR PRESIDENT SUPLENT

Jordi Campamà Pujol, 
Cap de Servei de Serveis Viaris

Carles Surià Ferrer,
Tècnic Responsable de Mobilitat

 

 

VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENT

Jordi Recasens Pla,
Tècnic Responsable de la USM

Santiago Alcaraz Fernández,
Tècnic Responsable de Residus i Neteja

Immaculada Navarro Freixedas,
Tècnica de RH

Enric Gala Ruiz,
Cap Administratiu de RH

Antonio Suárez Lacal,
Cap Tècnic del Servei de Prevenció

Antoni Roure Ripoll,
Coordinador de Seguretat i Obres

Juan Josep López Ferrer,
Designat per l’EAPC

Jordi Fernández Reigada,
Designat per l’EAPC

 

L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals o òrgans seleccionadors s'han d'ajustar al que preveuen
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

 

TERCER.- Fer pública la data d’inici de les proves de selecció.

 

DIA HORA PROVA LLOC

10/10/14 09:30 Prova de català Sala d’actes de l’IMET

09/10/14 10:00 Prova de castellà Departament de Personal

 

Els aspirants que han acreditat el nivell A de català, segons consta a la llista d’aspirants admesos, queden
exempts de realitzar la prova de català.

Així mateix, els aspirants estrangers que no han acreditat el nivell corresponent de castellà, segons consta a la
llista d’aspirants admesos, hauran de realitzar la prova de castellà.
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Les dates i llocs de realització de les següents proves del procés de selecció s’anunciaran juntament amb els
resultats de les proves de català i castellà.

Les adreces dels diferents llocs on es realitzaran les proves són les següents :

 

Lloc Adreça

IMET C/Unió, 81-87
Vilanova i la Geltrú

Aula de Formació C/Havana, 20
Vilanova i la Geltrú

Departament de Personal C/Havana, 18 bis
Vilanova i la Geltrú

 

Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, a l’apartat “Ofertes de treball” (http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ofertes_de_treball.html), o
en el lloc que s’indiqui el dia de la realització de la prova.

 

QUART.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web municipal.

Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari.”

 

Vilanova i la Geltrú, 25 de març de 2014

 

Isidre Martí Sardà

Secretari general

 

(14.085.038)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI sobre la relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de 3 places d'auxiliar
administratiu/iva.

El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, ha dictat en
data 24 de març de 2014, el Decret següent, que figura transcrit en el llibre de resolucions de l’Alcaldia :

 

“Identificador de l’expedient

Núm.exp.: 000104/2014-RH

 

Relació de fets

Ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria de proves selectives per a la selecció
mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de 3 places d’Auxiliar Administratiu, de l’escala d’Administració
General, subescala Auxiliar de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació
corresponent a l’any 2011.

 

Fonaments de dret

1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, referent a les
atribucions del president de la Corporació.

2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències en el Sr. Miquel Àngel
Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.

3. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de
juliol.

4. Article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

 

Per tot això, RESOLC:

 

PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva si no
hi ha reclamacions.

 

Llista d’aspirants

Admesos

 

DNI Català

04556397-M NO
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04609460-F C

25626183-C C

26484502-W NO

33968767-K C

35076726-R C

35100585-D C

35107575-F C

36577221-E C

36978761-M C

36984146-P C

37324020-B C

37334250-Y C

37380369-X C

37387193-A C

37692689-J C

37693487-Y C

38068356-K C

38093609-C C

38101980-L C

38119695-R C

38146951-W NO

38456316-V C

38456525-L C

38494252-A C

38561728-C C

38864127-S C

39390549-J C

39656595-H C

39704415-K C

39715231-G C
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39731366-Q NO

39917306-R NO

40319539-X C

40447899-F C

41094702-G C

41525761-C C

43434529-H C

43434684-N C

43438891-X C

43443853-G C

43444942-N C

43450632-K C

43537820-Q C

44022974-P C

44183254-R C

44195856-E C

44198846-E C

45487774-F C

45786187-H C

46352800-A C

46450153-C NO

46467522-R C

46468323-C C

46557445-V C

46568274-J C

46569413-W C

46580158-Y C

46599175-W C

46634072-P C

46637336-Y C
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46680585-S C

46725493-G C

46737923-Z C

46741559-Q C

46760324-J C

46764389-F C

46797245-L C

46797282-X C

46810295-M C

46888412-Z NO

46965884-E C

46968243-N NO

46971897-D C

46974609-F C

46978348-C C

47617062-R C

47630444-C C

47630571-D C

47630771-W C

47631323-W C

47631434-K C

47631604-F C

47631611-Z C

47631768-X C

47631842-S C

47632058-R C

47632355-E C

47632485-Z C

47632862-T C

47633174-J C
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47633242-N C

47633458-K C

47633913-Q C

47634003-Z C

47634108-G C

47634140-J C

47634213-V NO

47634241-E C

47634924-S C

47635386-V C

47635670-W C

47637326-W C

47637638-S C

47639936-J NO

47678193-K C

47731058-D C

47795300-N C

47835573-N C

47835582-K NO

47837613-M C

47840114-E C

47841505-X C

47844086-S C

48025890-G C

48027653-L NO

48988752-V C

52180722-R C

52208985-C C

52210051-M C

52211611-R NO
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52211652-L C

52212927-Y C

52213251-P C

52213975-L C

52214200-Z NO

52215256-N C

52216609-P NO

52217349-N C

52420779-F C

52420878-Z C

52421155-S C

52421687-H C

52423429-N C

52423865-B C

52424357-C C

52424935-T C

52425905-G C

52427036-P C

52427235-T NO

52427785-K C

52429115-V C

52429801-J C

52622446-X C

52625170-C C

77104012-P C

77110622-V C

77112555-H C

77295175-H C

77315526-Z C

77786178-V C
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78918831-N C

79290674-Z C

DNI Català Castellà

X4627957-N C SI

 

Exclosos

 

DNI Observacions

29114898-A No presenta còpia compulsada del DNI

34743416-F No presenta còpia compulsada del DNI ni de la titulació requerida

38106929-T No presenta fotocòpia compulsada de la titulació requerida

38132439-A No presenta còpia compulsada del DNI

38450202-K No presenta fotocòpia compulsada del DNI

45465869-K No presenta còpies compulsades del DNI,
ni de la titulació requerida, ni del pagament de la taxa

46741440-N No presenta fotocòpia compulsada de la titulació requerida,
ni del certificat de discapacitat

46752939-B No presenta fotocòpia compulsada del DNI

47637626-A No presenta fotocòpia compulsada de la titulació requerida

47640058-C No presenta fotocòpia compulsada del DNI

47836387-K No presenta fotocòpia compulsada del DNI

47842577-R No presenta fotocòpia compulsada de la titulació requerida

52216854-T No presenta fotocòpia compulsada de la titulació requerida

52423277-K No presenta fotocòpia compulsada de la titulació requerida

77786159-K No presenta còpia compulsada de la titulació requerida

 

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació en el termini de 10 dies, a partir
del següent al de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web municipal.

 

SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador.

 

PRESIDENT TITULAR PRESIDENT SUPLENT
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Isidre Martí Sardà, 
Secretari General

Josep Gomariz Meseguer,
Adjunt a Secretaria

 

 

VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENT

Cèsar Rodríguez Solà ,
Cap d’Àrea d’Intervenció i Compres,
Interventor

Raul Labandeira García,
Tècnic d’Administració General

Matías Acebes Fernández,
Cap de Servei de Gestió Tributària,
Recaptació i Tresoreria

Rosa Maria Cunill Permiquel,
Cap del Servei de Llicències

Immaculada Navarro Freixedas,
Tècnica de RH

Enric Gala Ruiz,
Cap Administratiu de RH

M. Teresa Grau Poch,
Designada per l’EAPC

Josefina López Vera,
Designada per l’EAPC

 

L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals o òrgans seleccionadors s'han d'ajustar al que preveuen
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

 

TERCER.- Fer pública la data d’inici de les proves de selecció.

 

DIA HORA PROVA LLOC

17/10/14 09:30 Prova de català Sala d’actes de l’IMET

 

Els aspirants que han acreditat el nivell C de català, segons consta a la llista d’aspirants admesos, queden
exempts de realitzar la prova de català.

Les dates i llocs de realització de les següents proves del procés de selecció s’anunciaran juntament amb els
resultats de la prova de català.

Les adreces dels diferents llocs on es realitzaran les proves són les següents:

 

Lloc Adreça

IMET C/Unió, 81-87
Vilanova i la Geltrú

Aula de Formació C/Havana, 20
Vilanova i la Geltrú.

Departament de Personal C/Havana, 18 bis
Vilanova i la Geltrú

 

Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, a l’apartat “Ofertes de treball” (http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ofertes_de_treball.html), o
en el lloc que s’indiqui el dia de la realització de la prova.

 

QUART.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web municipal.
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Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari.”

 

Vilanova i la Geltrú, 25 de març de 2014

 

Isidre Martí Sardà

Secretari general

 

(14.085.039)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

EDICTE sobre modificació de la jornada laboral i la retribució de l'assessor/a de l’Àrea de Benestar Social i
Educació.

De conformitat amb el que preveu l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic i amb l’article 9.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al
servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret del President del Consell Comarcal del Maresme núm.
104/14 de data 25 de març de 2014, s'ha resolt modificar la jornada laboral i la corresponent retribució a el/la
Sr/a. amb DNI 36.987.302 J, Assessor/a de l’Àrea de Benestar Social i Educació, personal eventual, amb
dedicació parcial de 80 % i una retribució bruta de 22.320,00.-€ anuals.

 

Mataró, 26 de març de 2014

 

Ramon Llastarry i Canadell

Gerent

 

(14.085.005)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques.

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’aquesta data, el nou reglament de
prestacions econòmiques de caràcter social, se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest edicte al BOP, DOGC, tauler electrònic i diari La Mañana,
per tal que s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria del Consell, carrer del Canyeret, 12, els dies laborables de les 9 a
les 14 hores.

L'acord d'aprovació inicial del reglament esdevindrà definitiu si dins del termini assenyalat no s'hi formulen
reclamacions ni al·legacions.

 

Lleida, 21 de març de 2014

 

Pau Cabré Roure

President

 

(14.085.003)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

ANUNCI sobre bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa.

Anunci de la Diputació de Girona sobre l’exposició pública de les Bases següents:

- Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.

En compliment d’allò que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1985, de 13 de juny, es dóna publicitat a
l’acord del Ple d’aquesta Corporació, del dia 18 de març de 2014, d’aprovació de les bases de l'esmentada
campanya.

Aquestes bases s’exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils. El text íntegre de les bases s’ha publicat al
BOP de Girona núm. 57 de data 24 de març de 2014.

El text íntegre de les bases es pot consultar a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions les bases i les convocatòries
quedaran aprovades definitivament.

 

Girona, 25 de març de 2014

 

Joan Giraut i Cot

President

 

(14.085.040)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

ANUNCI sobre aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions per al foment de produccions
editorials per a l'anualitat 2014.

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, es dóna coneixement de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 24 de
març, núm. 57 anunci núm. 3156 de l'edicte d'exposició al públic de les bases específiques reguladores de
subvencions per al Foment de Produccions Editorials aprovades inicialment pel Ple de la corporació el dia 18 de
març de 2014, i de la convocatòria corresponent a l'anualitat 2014.

 

Girona, 25 de març de 2014

 

Joan Giraut Cot

President

 

(14.085.041)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS

ANUNCI sobre aprovació definitiva de la relació de llocs de treball.

El Consell Plenari del Consorci d’Osona de Serveis Socials, en la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2014,
va aprovar la relació de llocs de treball del Consorci d’Osona de Serveis Socials que comprèn els llocs de treball
reservats a personal funcionari i laboral, que figura en el pressupost.

Transcorregut el termini d’exposició pública, segons l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
número 34 de data 19 de febrer de 2014, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 21 de febrer
de 2014, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, la relació de llocs de treball, així com
l’expedient tramitat, quedat definitivament aprovat.

 

I.- PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL

 

Efectius Nom Subgrup Nivell CD CE CP

1 Secretari A1 27   

1 Interventor A1 30/27   

1 Tresorer A1 27   

 

II.- PERSONAL LABORAL

1.- Direcció del Consorci d’Osona de Serveis Socials i personal de suport

 

Efectius Categoria laboral Lloc de treball Subgrup Nivell
CD CE

1 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic grau mig

Direcció tècnica i gestió de
personal A2 22  

1 Escala administració general – subescala auxiliar Auxiliar administratiu C2 16 5528,54

1 Escala administració general – subescala auxiliar Auxiliar administratiu C2 14 3658,69

1 Escala administració general – subescala auxiliar Auxiliar administratiu C2 14  

 

2.- Àrea Programes de Suport a la Infància i família – EAIA

 

Efectius Categoria laboral Lloc de
treball

Subgrup Nivell
CD

CE CP
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1 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic superior

Coordinador A1 24 3735,06 4560,96

1 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic superior

pedagog A1 24 3735,06  

2 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic superior

psicòlegs A1 24 3735,06  

1 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic grau mig

Treballador
social

A2 18 6912,30 1227,38

2 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic grau mig

Educador
Social

A2 18 6912,30 380

 

3.- Serveis tècnics de la Llei de la dependència

 

Efectius Categoria laboral Lloc de treball Subgrup Nivell
CD CE CP

1
Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic grau mig

Referent
comunitari A2 20 6912,30 2240

1 Escala administració especial – subescala tècnica –
tècnic grau mig

Terapeuta
ocupacional A2 20 6912,30 2240

 

4.- Àrea de Serveis Socials Bàsics

 

Efectius Categoria laboral Lloc de treball Subgrup Nivell
CD CE CP

1
Escala administració especial – subescala
tècnica – tècnic grau mig

Coordinador equip Serveis
Socials Bàsics A2 20 9141,22 2240

7 Escala administració especial – subescala
tècnica – tècnic grau mig Treballador social A2 18 6912,30 380

4 Escala administració especial – subescala
tècnica – tècnic grau mig Educador Social A2 18 6912,30 380

3 Escala administració general – subescala
auxiliar Treballadora familiar C2 14 6755,06  

 

Nivell CD: nivell complement de Destí

CE: Complement específic (€/any)

CP: Complement de productivitat (€/any)

 

Vic, 25 de març de 2014

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20142/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14085017-2014



Jordi Serra Macià

President

 

(14.085.017)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 647/2012).

M. ISABEL ANTOLIN MARTIN, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Tarragona, HACE
SABER:

Que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 817/2012 seguidos en este Juzgado a Instancia de Carmen
Polo Ramos contra Jose Rey Marin y IGNORADOS SUCESORES Y CUALQUIER TERCERO DE JOSE REY MARIN ,
se ha dictado la resolución con el siguiente tenor literal:

 

FALLO

ESTIMAR la demanda formulada por la representación procesal de D. CARMEN POLO RAMOS frente a JOSÉ REY
MARÍN E IGNORADOS SUCESORES Y TERCEROS y declarar:

Que la señora CARMEN POLO RAMOS es titular de pleno dominio de la finca sita en Riu Clar, bloque 14 escalera
1 3A, 43006 Tarragona, con cancelación de las inscripciones contradictorias de dominio.

Se imponen las costas a la demandada. Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.

Esta sentencia no es FIRME, contra la misma podrá interponerse RECURSO DE APELACIÓN ante la Audiencia
Provincial de Tarragona (Art. 455 Ley de Enjuiciamiento Civil). El recurso se INTERPONDRÁ por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución
apelada y los pronunciamientos que impugna. (Artículo 457.2 Ley de Enjuiciamiento Civil -Ley 37/2011 de 10
de Octubre).

Así por ésta mi sentencia, juzgando en esta Instancia, la pronuncio, mando y firmo, Doña Mª Jesús Berzosa
Ríos, Magistrado- Juez en sustitución del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona y su partido.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Señora Juez que la suscribe,
estando celebrada audiencia pública, -Doy Fe.-

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma al demandado JOSE REY MARIN Y IGNORADOS
SUCESORES Y CUALQUIER TERCERO DE JOSE REY MARIN , en paradero desconocido, expido y firmo el
presente.

 

Tarragona, 10 de febrero de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.066.075)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MOLLET DEL VALLÈS

EDICTE sobre judici verbal (exp. 552/2011).

Juzgado Primera Instancia 2 Mollet del Vallès

Juicio: Juicio verbal / 552/2011

Sobre: reclamación de cantidad

Parte demandante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE VICENÇ FONOLLEDA Nº 43-45 DE MOLLET
DEL VALLES

Procurador: ISABEL FUENTES ANGULO

Parte demandada/ejecutada: Mireia Artesero Garcia

 

En el referido juicio se ha dictado en fecha 8 de marzo de 2013 la sentencia condenatoria cuyo fallo es el
siguiente:

 

"FALLO

Que estimo íntegramente la demanda presentada por la procuradora de los Tribunales Doña Isabel Fuentes
Angulo en nombre de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DE VICENÇ FONOLLEDA 43-45 DE
MOLLET DEL VALLÉS contra MIREIA ARTESERO GARCÍA, y condeno a MIREIA ARTESERO GARCÍA a abonar a la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DE VICENÇ FONOLLEDA 43-45 DE MOLLET DEL VALLÉS la
cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (831'66 euros),
más el interés desde la fecha de interposición de la demanda, así como al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes indicando que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo."

La parte demandada Mireia Artesero Garcia no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en
el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso se prepara por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC); si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (artículo 449.1 LEC)

 

Mollet del Vallès, 29 de noviembre de 2013

 

El secretario judicial, firma ilegible

 

(14.079.063)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 60/2012).

En Cerdanyola del Vallès, a 7 de enero de 2014.

 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL D./DÑA. ESTELA MARIA PEREZ FRANCO

 

HACE SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo el nº 60/2012, las actuaciones de Proceso especial contencioso divorcio,
a instancia de Mª LUISA LOPEZ HERNANDEZ , representado/a por el/la Procurador/a D./Dña. TERESA PRAT
VENTURA , contra JORGE FRUCTUOSO GALLEGO , en los que en resolución dictada en el día de la fecha se ha
acordado la notificación de Sentencia por edictos a la parte demandada, por ignorarse su paradero, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Se hace
constar que la parte actora tiene otorgado el beneficio de justicia gratuita-

Dicha resolución, en su parte bastante, es como sigue:

"

SENTENCIA Nº 179/2012

En Cerdanyola del Vallès a 30 de octubre de 2012.

Vistos por mí Don CLAUDIO ALEJANDRO MONTERO FERNÁNDEZ, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Cerdanyola del Vallès, los presentes autos de juicio de divorcio seguidos con nº
60/12, siendo demandante Doña MARÍA LUISA LÓPEZ HERNÁNDEZ, representado por la Sra. Prat y asistido por
el Sr. Melero, y como demandada Don JORGE FRUCTUOSO GALLEGO, que fue declarado en situación de
rebeldía procesal, de disolución matrimonial por divorcio.

 

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la representación de Doña MARÍA LUISA LÓPEZ HERNÁNDEZ,
contra Don JORGE FRUCTUOSO GALLEGO, DEBO DECLARAR Y DECLARO disuelto por razón de divorcio el
matrimonio hasta la fecha existente entre los expresados cónyuges, con todos los efectos legales inherentes a
tal pronunciamiento.

Asimismo, se establecen las siguientes medidas;

Se atribuye la guarda y custodia de las menores a la madre, siendo la potestad compartida.

No se establece régimen de visitas en favor del demandado con sus hijas sin perjuicio de que de variar la
situación acreditada en el acto del juicio proceda la modificación de tal pronunciamiento mediante el oportuno
procedimiento.

Se establece una pensión de alimentos en favor de las hijas menores de edad, a abonar por el demandado Don
JORGE FRUCTUOSO GALLEGO, de cantidad mensual de 209,95 Euros para ambas, que deberá abonarse los
días 1 as 5 de cada mes, en la cuenta que designe la madre, y que se actualizará anualmente con arreglo al
IPC. Asimismo, se establece que los progenitores asumirán cada uno la mitad de los gastos extraordinarios,
considerando como tales los médicos no cubiertos por la seguridad social, así como los excepcionales o los que
los padres de mutuo acuerdo señalen como tales o que se generen como consecuencia de decisiones comunes.

No procede hacer pronunciamiento en materia de costas procesales.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación, previa constitución de depósito por
importe de 50 euros, en la cuenta de consignación de este Juzgado.

Firme que sea esta resolución procédase a su inscripción mediante los oportunos despachos en el Registro Civil
correspondiente.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, lo acuerdo, mando y firmo.

 

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIAa la parte demandada JORGE FRUCTUOSO GALLEGO ,
libro el presente.

 

Cerdanyola del Vallès, 7 de enero de 2014

 

La secretaria en sustitución, firma ilegible

 

(14.085.068)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20142/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14085068-2014



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE SANT BOI DE LLOBREGAT

EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 71/2013).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 SANT BOI DE LLOBREGAT

JUICIO 71/2013 Divorcio contencioso (art.770-773 Lec

PARTE DEMANDANTE Salud Gallego Perez

PARTE DEMANDADA Luis Enrique Arevalo Montoya

SOBRE Proceso especial contencioso divorcio

 

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia de
ordenación de 7/02/2014 de la Secretaria Judicial , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto

 

SENTENCIA 121/13

En Sant Boi de Llobregat, a veintiocho de noviembre de dos mil trece.

Visto por D. GERARD RIBERA TOMAS, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Sant Boi de
Llobregat, los presentes Autos de Divorcio Contencioso nº 71/2013, seguidos a instancia de Dª SALUD
GALLEGO PÉREZ, representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Álvaro Ferrer Pons y asistido por el
Letrado D. Daniel Santos Masip, contra D. LUIS ENRIQUE ARÉVALO MONTOYA, declarado en situación procesal
de rebeldía, por las facultades que me otorga la Constitución Española dicto la presente Sentencia.

 

FALLO

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Álvaro Ferrer Pons,
en nombre y representación de Dª SALUD GALLEGO PÉREZ, contra D. LUIS ENRIQUE ARÉVALO MONTOYA,
declarado en situación procesal de rebeldía, y en consecuencia:

1.- Se decreta la disolución del matrimonio por divorcio entre Dª SALUD GALLEGO PÉREZ y D. LUIS ENRIQUE
ARÉVALO MONTOYA, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración.

2.- Se atribuye el uso del domicilio conyugal, sito en la calle Pompeu Fabra número 27 2º2ª de Sant Boi de
Llobregat, a D. LUIS ENRIQUE ARÉVALO MONTOYA.

3.- No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, que deberá interponerse por escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días siguientes a su notificación. Igualmente, deberá
acreditar haber efectuado el correspondiente depósito para recurrir, así como las tasas que en su caso
procedan.

Así lo dispongo, mando y firmo.

 

Sant Boi de Llobregat, 7 de febrero de 2014
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Purificaciòn Liñán Olmo

Secretaria judicial

 

(14.078.095)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE TORTOSA

EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 571/2013).

Amanda Wise Pérez Granell, Secretaria en sustitución del Juzgado Primera Instancia 4 Tortosa, HACE SABER:

 

Que en los autos de Juicio verbal 571/2013 seguidos en este Juzgado a instancia de BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. contra IGNORADOS OCUPANTES DE LA FINCA C/ POGRÉS Nº 5 DE TORTOSA, ha recaído la
sentencia que copiada en su parte necesaria dice así:

 

"D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ ROMO, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de Tortosa, en
el Juicio Verbal 571/2.013 ha dictado, en nombre del Rey la siguiente:

 

SENTENCIA nº 7/14

En Tortosa a 20 de enero de 2.013

Por la presente sentencia resuelvo la causa, seguida como juicio verbal antes reseñado, en el que han
intervenido como demandante BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representado por el procurador
ante los tribunales Sr. Domingo Llaó y bajo la debida defensa letrada y como demandados los IGNORADOS
OCUPANTES DE LA VIVIENDA sita en la Calle Progrés nº 5 de Tortosa (Tarragona). ANTECEDENTES DE
HECHO.- (....).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- (...).- FALLO.- (...).- Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la
demanda presentada por el procurador ante los tribunales Sr. Domingo Llaó en nombre y representación de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., DECLARO el derecho de propiedad que BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A. ostenta sobre la finca sita en la Calle Progrés nº 5 de Tortosa (Tarragona), y CONDENO a
las ignoradas personas ocupantes del mismo inmueble a reconocer el derecho de propiedad que el BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ostenta sobre el mismo, y a que se abstengan de perturbar y obstaculizar
la legítima posesión que, sobre la referida finca, ostenta dicha entidad bancaria, y CONDENO a las ignoradas
personas ocupantes del mismo inmueble a desalojar y dejar libre, vacua y expedita la finca sita en la Calle
Progrés nº 5 de Tortosa (Tarragona).

Se imponen las costas a la parte demandada en este procedimiento.

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de
Tarragona, que habrá de interponerse en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación y prepararse
ante este mismo Juzgado conforme a los dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley 1/2.000, de 7 de
enero de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes, cuyo original quedará registrado en el Libro de sentencias quedando
testimonio de la misma en estos autos.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe."

 

Y para que sirva de notificación en forma a los demandados, IGNORADOS OCUPANTES DE LA FINCA C/
POGRÉS Nº 5 DE TORTOSA, expido y firmo la presente.

 

Tortosa, 20 de enero de 2014
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La secretaria en sustitución, firma ilegible

 

(14.023.079)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DEL VENDRELL

EDICTE sobre judici verbal (exp. 841/2011).

Juzgado Primera Instancia 4 El Vendrell

Juicio: Juicio verbal / 841/2011

Sobre: Juicio Verbal: por cuantía

Parte demandante/ejecutante: CODERE BARCELONA, S.A.U.

Procurador: Mª DOLORES LOU CABALLÉ

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Juan José Calzadilla Lorenzo

Procurador:

Abogado:

En el referido juicio se ha dictado en fecha 09/10/2013 la sentencia condenatoria siguiente:

PROCEDIMIENTO: VERBAL Nº 841/2011

PARTE DEMANDANTE: CODERE BARCELONA S.A.U.

PARTE DEMANDADA: JUAN JOSÉ CALZADILLA LORENZO

EN REBELDÍA PROCESAL

En El Vendrell, a 9 de octubre de 2013.

Vistos por el Sr. D. FERNANDO PÁEZ TERRERO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de El
Vendrell y su partido, los presentes autos civiles, seguidos entre las partes arriba referenciadas; y de
conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, en nombre de S.M., El Rey, ha dictado la
siguiente,

 

SENTENCIA Nº 134/2013

 

FALLO

Que, estimando la demanda interpuesta por la representación de CODERE BARCELONA S.A.U. contra JUAN
JOSÉ CALZADILLA LORENZO, condeno a la referida parte demandada a abonar a la parte demandante la
cantidad de 4.701,98 euros más los intereses legales de la referida cantidad desde la fecha de 19-10-2011
hasta su completo pago, con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de TARRAGONA
(artículo 455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado dentro del plazo de VEINTE DÍAS
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución, citando la resolución
apelada, las alegaciones en que se base la impugnación y los pronunciamientos que impugna (artículo 458-1 y
2 de la LEC, según redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de Octubre).

Para admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto será requisito necesario que la parte recurrente
acredite de forma simultánea haber constituido depósito por importe de CINCUENTA EUROS ( 50 EUROS ),
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mediante su consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, sin perjuicio de la obligación
del Secretario Judicial de verificar la constitución del depósito y dejar constancia de ello en los autos. Están
exentos de constituir el depósito para recurrir el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos, así como los que gocen del
beneficio de justicia gratuita ( Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ )”.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La parte demandada Juan José Calzadilla Lorenzo no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la
sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Tarragona.

El recurso se prepara por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC); si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (artículo 449.1 LEC)

 

El Vendrell, 28 de febrero de 2014

 

La secretaria en sustitución, firma ilegible

 

(14.064.060)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BARCELONA

EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 1221/2013).

SE HACE SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente tenor literal:

 

SENTENCIA 5/2014

En Barcelona, a 15 de enero de 2014

Vistos por mí, Guillem Soler Solé, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta localidad, los
presentes autos de juicio verbal seguidos ante este Juzgado con número 1221 de 2013, a instancia del
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL y de L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, representada por el procurador
de los tribunales Sr. Bley y defendida por la letrada Sra. Rena, contra LOS IGNORADOS OCUPANTES DEL
INMUEBLE DE LA CALLE QUÍMICA, Nº4, BLOQUE 1, ESC. B, 3º2ª, DEL GRUP D’HABITATGES QUÍMICA 4-8, DE
BARCELONA, declarados en rebeldía procesal. Es objeto de la demanda el ejercicio de una acción de efectividad
de derechos reales inscritos con condena al desalojo de bien inmueble.

 

FALLO

Estimo íntegramente la demanda promovida por INSTITUT CATALÀ DEL SÒL y de L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE
DE CATALUNYA contra LOS IGNORADOS OCUPANTES DEL INMUEBLE DE LA CALLE QUÍMICA, Nº4, BLOQUE 1,
ESC. B, 3º2ª, DEL GRUP D’HABITATGES QUÍMICA 4-8, DE BARCELONA y condeno a los demandados a cesar
en la posesión del inmueble y a no perturbar por ningún concepto la plena eficacia del dominio inscrito del
actor, desalojando el mismo dejándolo libre, vacuo y expedito a disposición de la actora, con apercibimiento de
lanzamiento si no lo desalojan voluntariamente. Se imponen las costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella
cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, presentando escrito de
preparación ante este juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación, previo
abono de la tasa legal correspondiente.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá certificación para su unión a los autos a que se refiere,
definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, en audiencia
publica, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Y para que sirva de notificación a los IGNORADOS OCUPANTES de la finca sita en C/ Química, 4, bloque 1B,
3º2ª de BCN en ignorado paradero se extiende el presente.

 

Barcelona, 4 de marzo de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.071.086)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE GIRONA (ANT. IN-1)

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 660/2013).

Juzgado Primera Instancia 1 Girona (ant.CI-1)

Juicio: Procedimiento ordinario / 660/2013

Sobre: Juicio ordinario: por cuantía

Parte demandante/ejecutante: EXCAVACIONS I TRANSPORTS ANDREU JUANALS S.L.

Procurador: ROSA BOADAS VILLORIA

Abogado: Francesc More Cruz

Parte demandada/ejecutada: DALIACOMSER, S.L.

En el referido juicio se ha dictado en fecha 29 de enero de 2014 la sentencia condenatoria siguiente:

 

SENTÈNCIA núm. 18/2014

Magistrat Jutge: Joan Marsal Guillamet

Girona, 29 de gener de 2014

 

DECISIÓ

Estimo substancialment la demanda interposada per EXCAVACIONS I TRANSPORTS ANDREU JUANALS SL
contra DALIACOMSER SL i la condemno a satisfer a l’actora la suma de vint-i-sis mil trenta-tres euros amb
quatre cèntims (26.033,04), més interessos legals des de la presentació d’aquesta demanda de judici ordinari i
les costes processals.

Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs d’apel·lació en aquest jutjat en un termini de vint dies, el
qual –si s’interposa en forma– es resoldrà per l’Audiència Provincial de Girona.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.

La parte demandada DALIACOMSER, S.L. no ha comparecido al acto de juicio , por lo que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 497de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución
por medio de este edicto.

 

Girona, 12 de febrero de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.077.061)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE LLEIDA (ANT. IN-7)

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1208/2011).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 1 LLEIDA (ANT.CI-7)

JUICIO 1208/2011 Procedimiento ordinario

PARTE DEMANDANTE Montserrat Cleries Balcells, Pura Royo Gadea, Maria Teresa Fillat Fornons, Maria Dels
Angels Robira Torrens, Manuel Bedoya Alejandre y Antonia Mey Morales

PARTE DEMANDADA IGNORATS HEREUS DE JOSEFINA FABREGAS RIBAL y Montserrat Caubet Vilaseca

SOBRE Juicio Ordinario. Otros supuestos

 

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia del
secretario judicial y , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de
notificación de Sentencia a los IGNORATS HEREUS DE JOSEFINA FABREGAS RIBAL y que es del literal
siguiente:

 

SENTENCIA 162/2013

PARTES DEMANDANTES: Dª MONTSERRAT CLÉRIES BALCELLS; Dª. PURA ROYO GADEA; Dª. Mª. TERESA
FILLAT FORNONS; Dª, Mª DELS ANGELS ROVIRA TORRENS; D. MANUEL BEDOYA ALEJANDRE; Dª. ANTONIA
MEY MORALES.

Procuradora: Dª. MARÍA ANTÓNIA VILÁ PUYOL

Abogado: D. ALBERT SARRI PLANELLAS

 

PARTES DEMANDADAS:

- Dª .MONTSERRAT CAUBET VILASECA

Procuradora: Dª. PAULINA ROURE

Abogado: D. JOAQUIM BETRIU

 

- IGNORADOS HEREDEROS DE Dª. JOSEFINA FABREGAS RIBAL

(En rebeldía procesal)

 

OBJETO DEL JUICIO: división de cosa común

 

MAGISTRADO-JUEZ QUE LA DICTA: D. Roberto Pérez Gallego

LUGAR: Lleida

FECHA: 16 de septiembre de 2013
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FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la Procuradora Dª. MARÍA ANTÓNIA VILÁ PUYOL en
nombre de Dª MONTSERRAT CLÉRIES BALCELLS; Dª. PURA ROYO GADEA; Dª. Mª. TERESA FILLAT FORNONS;
Dª, Mª DELS ANGELS ROVIRA TORRENS; D. MANUEL BEDOYA ALEJANDRE; y Dª. ANTONIA MEY MORALES,
contra Dª .MONTSERRAT CAUBET VILASECA y los IGNORADOS HEREDEROS DE Dª. JOSEFINA FABREGAS
RIBAL (en rebeldía procesal), con los siguientes pronunciamientos:

 

1.- Que debo declarar y declaro la extinción del régimen de proindivisión existente sobre las fincas siguientes:

a) URBANA: vivienda, sita en C/ Cristófol de Boleda, planta séptima, escalera dos, puerta segunda, del Edificio
Majestic, de Lleida. Inscrita como finca nº: 42423; tomo 1039, libro 497, folio 164, del registro de la propiedad
1 de Lleida.

b) URBANA: plaza de garaje, sita en C/ Cristófol de Boleda, planta sótano del Edificio Majestic, de Lleida.
Inscrita como finca nº: 42423; tomo 1038, libro 496, folio 41, del registro de la propiedad 1 de Lleida.

 

2.- Asímismo, acuerdo que en caso de mediar concierto o convenio entre todos los litigantes se procederá a la
distribución y reparto de los bienes con las compensaciones económicas justas procedentes. En caso de
desacuerdo, se adjudicarán las fincas al cotitular que tenga interés, y si hay más uno al que tenga la
participación mayor, y si las participaciones son iguales, se decidirá mediante sorteo, pagando el adjudicatario
a los demás propietarios el valor pericial de sus respectivas participaciones que se realizará en ejecución de
sentencia, sin que en ningún caso tenga la consideración de precio o de exceso de adjudicación. Si ningún
titular tiene interés en su adjudicación, las fincas se venderán directamente o mediante pública subasta,
repartiéndose el precio.

 

3.- Sin hacer expreso pronunciamiento de condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la presente

sentencia cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días
contados desde el día siguiente a la notificación de aquella, debiendo el apelante exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art.
458 de la LEC).

Para interponer el recurso, y salvo derecho de asistencia jurídica gratuita, toda parte recurrente deberá haber
consignado previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones, un depósito de 50 euros (Disposición
Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre).

Regístrese el original de esta resolución en el Libro de sentencias quedando testimonio de la misma en estos
autos.

 

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACIÓN.- La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

 

Y para que sirva de notificación a los efectos legales a IGNORATS HEREUS DE JOSEFINA FABREGAS RIBAL sin
domicilio conocido en la actualidad.

 

Lleida, 6 de marzo de 2014

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20142/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14083045-2014



El secretario judicial, firma ilegible

 

(14.083.045)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 14 DE BARCELONA

EDICTE sobre adopció nacional (exp. 554/2012).

Juzgado Primera Instancia 14 Barcelona

Juicio: Adopción nacional / 554/2012

Sobre: Adopción

Parte demandante/ejecutante: INSTITUT CATALÀ DE L'ADOPCIÓ

Procurador:

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Salama Gonzalez Morales

Procurador:

Abogado:

En el referido juicio se ha dictado en fecha 20/12/12 el siguiente auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son los siguientes :

 

AUTO

En la ciudad de Barcelona, a 20 de diciembre 2012

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- En fecha 20/6/2012 tuvo entrada en este juzgado, procedente del reparto de asuntos civiles del
Decanato de Barcelona, el escrito inicial de estas actuaciones promovido por el INSTITUT CATALÀ DE
L'ADOPCIÓ, solicitando la adopción del menor Salama Gonzalez Morales.

 

PARTE DISPOSITIVA

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos, y en virtud de
la autoridad que me confieren la Constitución y demás normas del Ordenamiento Jurídico.

RESUELVO: Que debo constituir la adopción del/la menor Salama Gonzalez Morales por XXXXXXXXXX, sin
subsistencia de vínculos jurídicos entre el adoptando y su familia biológica, ostentando en lo sucesivo el
adoptando los apellidos XXXXXXXXXXX.

Notifíquese esta resolución a la representación del ICAA, al Ministerio Fiscal y a la madre biológica (por
testimonio del que se suprimirán los nombres de la familia adoptante y los futuros apellidos del menor),
haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de Apelación, ante este
Juzgado en el plazo de veinte días hábiles, apercibiéndoles de la necesidad de constituir depósito dispuesto en
la D.A. 15ª de la L.O.P.J. de 6/85 de 1 de julio, que deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado número 0547 - 0000 - 00 - nº de expediente (cuatro dígitos)- (dos últimos
dígitos del año).

Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. D. JORGE MAZA DOMINGO, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª
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Instancia nº 14 de Barcelona.

Doy fe.-

He acordado notificarle a la Sra. Mónica Gonzalez Morales la citada resolución por medio de este Edicto.

 

Barcelona, 13 de marzo de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.085.049)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 14 DE BARCELONA

EDICTE sobre adopció nacional (exp. 467/2012).

 

Juzgado Primera Instancia 14 Barcelona

Juicio: Adopción nacional / 467/2012

Sobre: Adopción

Parte demandante/ejecutante: INSTITUT CATALÀ DE L'ADOPCIÓ

Procurador:

Abogado:

Parte demandada/ejecutada:

Procurador:

Abogado:

En el referido juicio se ha dictado en fecha 28/5/13 auto definitivo cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
los siguientes:

 

AUTO 105

En la ciudad de Barcelona, a 28 de mayo 2013.

Visto lo actuado en el EXPEDIENTE DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA de referencia, sobre adopción, resultan los
siguientes,

 

RESUELVO: Constituir la adopción de la menor Anna Angelova Asenovanacida en Barcelona el 21 de julio 2010,
por D. xxxxxxxxxx y Dª xxxxxxxxx, que pasarán a ostentar la condición de padre y madre adoptivos del
mismo cuyos apellidos serán en lo sucesivo XXXXXX, sin subsistencia de vínculos jurídicos entre la adoptando y
su familia materna biológica

Notifíquese esta resolución al ICAA, al Ministerio Fiscal, a los acogedores y a la madre biológica, por
certificación de la misma de la que se excluya la identidad de los adoptantes y los futuros apellidos de la
adoptada; y una vez alcance firmeza, inscríbase en el Registro Civil.

Adviértase a las partes que, contra esta resolución podrán interponer ante este Juzgado, y para que sea
resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona, RECURSO DE APELACION, en el plazo de VEINTE DIAS desde
la notificación.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JORGE MAZA DOMINGO, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia n. 14 de Barcelona.

He acordado notificarle a la Sra.Galina Angelova Asenova la citada resolución por medio de este Edicto.

 

Barcelona, 13 de marzo de 2014
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La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.085.051)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 15 DE BARCELONA

EDICTE sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 408/2012).

La Secretaria Judicial, M. Dolores Blanco Perez del Juzgado Primera Instancia 15 Barcelona

HAGO SABER:

Que, en en este juzgado se tramitan bajo el numero 408/11 actuaciones de Divorcio contencioso a instancia de
ROSER JOVE FONT representado por el procurador ROGER GARCIA RIBES contra JAVIER SERRA CASAS en los
que en resolución dictada el dia 21/05/2013 se ha acordado notificar por edictos a JAVIER SERRA CASAS por
ignorarse su paradero , la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA nº 15

BARCELONA

Divorcio Contencioso nº 408/12 A

 

SENTENCIA 258/13

En la Ciudad de Barcelona a veintiuno de Mayo de dos mil trece.

Vistos por mí, Mª José Inés Martínez Alvarez Juez Magistrada Juez de Primera Instancia nº 15 de Barcelona,
los presentes autos de Divorcio Contencioso núm. 408/12 instados por el Procurador D. Roger García Girbés en
nombre y representación de Dª Roser Jové Font asistida por el Letrado D. Juan Carlos Moya Cruz contra D.
Javier Serra Casas el cual ha sido declarado en situación de rebeldía procesal en este procedimiento.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por el Procurador D. Roger García Girbés en nombre y representación de Dª Roser Jové Font contra
D. Javier Serra Casas se presentó demanda de divorcio contencioso a instancia de su mandante acompañando
certificado de matrimonio. Tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso,
terminó suplicando se dictara sentencia estimando integramente la demanda por la cual se decrete la
disolución del divorcio de Dª Roser Jové Font y D. Javier Serra Casas y adopción de las medidas instadas en el
suplico de la demanda, disponiendo a posteriori su inscripción en el Registro Civil competente.

 

SEGUNDO.- A la vista de la solicitud planteada, y examinada la competencia territorial de éste órgano
jurisdiccional, se dio a la demanda el cauce procesal previsto para el procedimiento de Juicio Verbal con las
especialidades contenidas en el art. 753 de la LEC, acordándose dar traslado al demandado con apercibimiento
de que si no compareciera dentro de plazo legal se le declararía en situación de rebeldía procesal.

 

TERCERO.- En fecha 8 de marzo de dos mil trece por Diligencia de ordenación no habiendo comparecido la
parte demandada dentro del plazo para contestar la demanda y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 496.1 de
la LEC, se declaró a dicha parte en situación procesal de rebeldía y asimismo teniendo por cumplido el trámite
de contestación a la demanda y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 440, al que remiten los artículos
753 y 770 todos ellos de la L.E.C, se convocó a las partes a la celebración de la vista principal de este juicio,
señalándose día y hora para la celebración de la misma por diligenciad de ordenación de fecha 20 de marzo de
dos mil trece.
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CUARTO.- A la vista comparecieron la parte actora representada por procurador y asistida de Letrado, no
haciéndolo la parte demandada. Habiendo comparecido el Ministerio Fiscal.

El Letrado de la parte actora se, se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, recibido el pleito a prueba, el
letrado de la actora propuso: 1) Se dé por reproducida la prueba documental acompañada al escrito de
demanda 2) Más documental 3) Interrogatorio del demandado solicitando se le tuviera por confeso al no haber
comparecido. El Ministerio Fiscal solicitó 1) Documental por reproducida 2) Interrogatorio del demandado.

Habiéndose practicado la prueba propuesta y admitida por la parte actora y por el Ministerio Fiscal con el
resultado que obra en autos.

Tras el cumplimiento de todos los trámites legales quedaron los autos pendientes para dictar resolución.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- El art. 86 del Código Civil reformado establece : Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera
que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno
con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el art. 81. El
artículo 81 establece se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del
matrimonio:

1º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses
desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador
redactada conforme al art. 90 de este Código.

2º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del
matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite
la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e
indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del
matrimonio

 

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día 17 de Abril de 1993 según consta en la certificación de matrimonio
acompañada con la demanda, la demanda es de fecha 4 de Mayo de dos mil doce, por lo que ha de presumirse
el cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos 3 meses.

 

SEGUNDO.- Estando acreditada la causa de divorcio nada impide decretar la disolución del mismo, y ello con
los efectos inherentes a dicha disolución

 

TERCERO.- En primer lugar hemos de señalar que el demandado ha sido declarado en situación de rebeldía
procesal por lo que ninguna prueba se ha practicado a su instancia.

Estando acreditados los requisitos exigidos en el Código Civil artículo 86 en relación con el 81 para la
disolución del matrimonio, no habiendo comparecido la demandada, por lo que ninguna prueba en contra se ha
practicado a su instancia, es procedente declarar la disolución del vínculo matrimonial formado por Dª Roser
Jové Font y D. Javier Serra Casas.

Por lo que se refiere a las medidas instadas por la actora en primer lugar hemos de pronunciarnos sobre la
atribución de la guarda y custodia de la hija menor de edad Anna dado que el hijo Sergi en la actualidad es
mayor de edad. Siendo que la madre es la que se ha ocupado siempre del cuidado de la hija menor, desde que
se produjo la separación del matrimonio hace a años, no habiéndose preocupado el padre por la hija menor ni
habiendo colaborado con las necesidades de la misma en forma alguna, hemos de atribuir la guarda y custodia
de la hija menor a la madre siendo el ejercicio de la patria potestat atribuido a la madre para que pueda tomar
aquelles decisiones necesarias para lleva a cabo gestiones tales como educación, salud etc..

En cuanto al régimen de visitas no se acuerda régimen de visitas alguno a favor del padre dado que ya hace
más de cinco años que no la ve, habiendo perdido el contacto con el padre a partir del primer año de la
separación, sin embargo la madre declara que tiene contacto con los abuelos, entendiendo que puede ser
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benefioso para la hija y para los abuelos mantener el contacto de la forma que la madre y los abuelos
acuerden.

En cuanto la pensión de alimentos habida cuenta de que el demandado no ha comparecido al juicio sin causa
justificada es de aplicación al caso el art. 770.3 de la LEC, no obstant se ha de tener en cuenta la capacidad
econòmica de ambos progenitores, no teniendo constància en autos de la capacidad econòmica del demandado
la madre reconoce percibir la cantidad de 2300 euros al mes, teniendo en cuenta los gasos de alimentación,
vestido, ocio y parte proporcional de suministros de los dos hijos de las partes Anna menor de edad y Sergi
mayor de edad entendemos adecuado establecer la cantidad de (300 euros mensuales para cada uno de los
hijos) TRESCIENTOS EUROS MENSUALES, SEISCIENTOS EUROS TOTAL. Dicha cantidad deberá ser abonada
por el padre en la cuenta bancaria que a estos efectos designe la madre, por meses anticipados, los cinco
primeros días de cada mes y serà revalorizada conforme a las variaciones que experimente el IPC.

Los gastos extraordinarios gastos médicos y sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social deberán ser
abonados la mitad por cada progenitor. Los demàs gastos extraordinarios deberán ser abonados el 50% por
cada progenitor previo acuerdo entre las partes y en su defecto con autorización judicial.

 

CUARTO.- Por lo que respecta a los efectos derivados del divorcio dispone el artículo 85 del Código Civil que “el
matrimonio se disuelve sea cual fuere la forma y tiempo de celebración por divorcio “. Además según el
artículo 88 del referido texto legal advierte que la reconciliación ulterior de los cónyuges no produce efectos
legales sin perjuicio de la posibilidad de contraer nuevo matrimonio.

 

QUINTO.- Conforme al artículo 755 de la LEC se ha de comunicar de oficio esta resolución al encargado del
Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio.

 

SEXTO.- Dado el especial carácter de los procesos matrimoniales donde se ventilan cuestiones relativas al
estado civil de las personas, materia esta de orden público, donde no cabe la renuncia, el allanamiento o la
transacción, y teniendo las sentencias naturaleza constitutiva, no procede hacer imposición de costas a ninguno
de los litigantes al no quedar constancia de mediar temeridad o mala fe.

Vistos los artículos, citados y demás de general y pertinente aplicación.

 

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda de Divorcio presentada por la Procuradora D. Roger García Girbés
declaro disuelto por Divorcio el matrimonio formado por Dª Roser Jové Font y D. Javier Serra Casas con todos
los efectos legales inherentes a dicha declaración. Acordando el establecimiento de las siguientes medidas
definitivas:

1) Atribución de la guarda y custodia de la hija menor de edad a la madre. Siendo atribuidas las funciones del
ejercicio de la patria potestad en exclusiva a la madre.

2) No se acuerda establecer régimen de visitas alguno. La madre podrá ponerse de acuerdo con los abuelos
para que la hija menor pueda tener visitas con ellos.

3) Pensión de alimentos se acuerda establecer la cantidad de (300 euros mensuales para cada uno de los
hijos) TRESCIENTOS EUROS MENSUALES, SEISCIENTOS EUROS TOTAL. Dicha cantidad deberá ser abonada
por el padre en la cuenta bancaria que a estos efectos designe la madre, por meses anticipados, los cinco
primeros días de cada mes y serà revalorizada conforme a las variaciones que experimente el IPC.

4) Los gastos extraordinarios gastos médicos y sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social deberán ser
abonados la mitad por cada progenitor. Los demàs gastos extraordinarios deberán ser abonados el 50% por
cada progenitor previo acuerdo entre las partes y en su defecto con autorización judicial.

No se hace expresa condena en costas.

Firme esta sentencia comuníquese al Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio del solicitante,
expidiéndose el oportuno despacho para la anotación marginal.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con advertencia de que frente a la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de 20 días a partir de su notificación.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 1ª Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó,
estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial
doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandadO JAVIER SERRA CASAS en ignorado paradero libro el presente.

 

Barcelona, 6 de marzo de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.069.079)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 17 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 611/2012).

La secretària judicial, Sra. Carmen Vázquez Trigueros del jutjat de 1ª Instància núm. 17 de Barcelona.

FAIG SABER:

Que, en el judici divorci contenciós (art.770-773 lec) seguits a instància del Sr. Sergio Rodrigo Cerda Peñaloza
representat pel procurador Sr. Maria Elena de Temple Salinas, contra la Sra. Teresa Eugenia Donoso Alvarez,
s'ha dictat Sentència en data vint de març de 2014.

Perquè serveixi de notificació en forma a la Sra. Teresa Eugenia Donoso Alvarez , declarada en situació de
rebel.lia processal i en parador desconegut, expedeixo el present.

 

Barcelona, 20 de març de 2014

 

La secretària judicial, firma ilegible

 

(14.085.056)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 24 DE BARCELONA

EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 847/2013).

 

Juzgado Primera Instancia 24 Barcelona

Juicio: Procedimiento ordinario / 847/2013

Sobre: Juicio Ordinario. Otros supuestos

Parte demandante/ejecutante: ENRIQUE ANDREU SANCHO, CRISTINA ANDREU ADAM, BRIGITTE ADAM
REBOUL, CHANTAL ANDREU ADAM y SYLVIA ANDREU ADAM

Procurador: ESTER GRASA GRAELL

Abogado: Modest Sala Sebastià

Parte demandada/ejecutada: SILCHACRI S.L.

En el referido juicio se ha dictado en fecha 12 de mazo de 2014 la sentencia condenatoria cuyo allo es el
siguiente:

"ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por ENRIQUE ANDREU SANCHO, CRISTINA ANDREU ADAM,
BRIGITTE ADAM REBOUL ,CHANTAL ANDREU ADAM y SYLVIA ANDREU ADAM contra SILCHACRI S.L. ;y en su
consecuencia DECLARO vencida de la cantidad adeudada por dicha demanda SILCHACRI S.L. a los actores
ENRIQUE ANDREU SANCHO y otros en virtud del contrato de reconocimiento deuda de fecha 30/12/ 09 d
ascendiendo tal deuda vencida a la cantidad de 2,100,000 €, cantidad que viene en adeudar la demandada a
los actores ;y por lo tanto CONDENO a dicha demandada SILCHACRI S.L. a que haga pago a los referidos
demandantes señores ANDREU de la cantidad de 2,100,000 € de principal más los intereses devengados al 1%
anual desde el 1/1/12 hasta la íntegra satisfacción definitiva de la deuda.

IMPONGO las costas de este primer grado a la demandada rebelde SILCHACRI S.L. como litigante vencida

SE TIENE POR DESISTIDA a la parte actora ENRIQUE ANDREU SANCHO y otrosde la pretensión de la medida
cautelar de embargo preventivo frente a la demandada SILCHACRI S.L. , llevándose testimonio de esta
resolución a la pieza separada de medida cautelar de embargo, procediéndose a su archivo dejándo nota"

La parte demandada SILCHACRI S.L. no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el
plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso se prepara por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC); si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (artículo 449.1 LEC)

 

 

Barcelona, 17 de marzo de 2014
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La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.085.061)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE BARCELONA

EDICTE sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1249/2012).

Juzgado Primera Instancia 3 Barcelona

Juicio: Procedimiento ordinario / 1249/2012

Sobre: Juicio Ordinario. Arrendamientos bienes inmuebles

Parte demandante/ejecutante: INSTITUT CATALA DEL SOL

Procurador: JESUS BLEY GIL

Abogado: ANGELS PENA I BALLESTA

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES , Misericordia Márquez Hurtado, José Alfonso García
Fernández, Linarejos Jurado Ros y Silvia García Jurado

Procurador: ALEX MARTINEZ BATLLE

Abogado: MONICA MESTRE VAZQUEZ

En el referido juicio se ha dictado en fecha 5 de febrero de 2014 la sentencia condenatoria siguiente:

Juzgado de Primera Instancia número 3

Barcelona

Procedimiento: Juicio Ordinario número 1249/2012

 

SENTENCIA 25/2014

En Barcelona, a 5 de febrero de 2014.

VISTOS por mí, Dña. María Nieves Osuna Barcia, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Barcelona, los anteriores autos de juicio ordinario sobre resolución contractual, a instancia del “INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL”, representada por el Procurador D. Jesús Bley Gil y asistida por la Letrada D.ª Angels Pena i
Ballesta, contra D. JOSÉ ALFONSO GARCÍA FERNÁNDEZ, D.ª LINAREJOS JURADO RUS, D.ª SILVIA GARCÍA
JURADO, representados por el Procurador D. Alex Martínez Batlle y asistidos por la Letrada D.ª Mónica Mestre
Vázquez, y contra D.ª MISERICORDIA MÁRQUEZ HURTADO, e IGNORADOS OCUPANTES del inmueble sito en la
calle Plaça d’Orcasitas, número 12, bloque 5, escalera 14, 3º 1ª de el Prat de Llobregat, incomparecidos en
autos y declarados en situación de rebeldía procesal.

 

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de “INSTITUT CATALÀ DEL SÒL”, contra D. JOSÉ
ALFONSO GARCÍA FERNÁNDEZ, D.ª LINAREJOS JURADO RUS, D.ª SILVIA GARCÍA JURADO, D.ª MISERICORDIA
MÁRQUEZ HURTADO, e IGNORADOS OCUPANTES del inmueble sito en la calle Plaça d’Orcasitas, número 12,
bloque 5, escalera 14, 3º 1ª de el Prat de Llobregat condenando a los demandados a desalojar la expresada
finca, dejándola enteramente libre , vacua y expedita y a disposición de la actora dentro del término legal, con
apercibimiento de lanzamiento si no lo verificasen , condenándoles asimismo al pago de las costas procesales
causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de veinte días, ante este Juzgado.
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Llévese el original de la presente resolución al Libro de Sentencias, dejando testimonio suficiente en autos.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo,

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la Magistrada que la
suscribe. DOY FE

La parte demandada Misericordia Márquez Hurtado IGNORADOS OCUPANTES no ha comparecido al acto de
juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por
medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso se prepara por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC); si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (artículo 449.1 LEC)

 

Barcelona, 21 de febrero de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.058.050)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6594 - 1.4.20142/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14058050-2014



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 57 DE BARCELONA

EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 490/2013).

Maria Pilar Gálvez Guillen, Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 57 Barcelona.

 

HAGO SABER

Que en este Juzgado se tramitan los autos de juicio verbal 490/2013 donde en virtud de resolución el día de la
fecha se ha acordado notificar por edictos a IGNORATS OCUPANTS DE L'HABITATGE DE C/ APRESTADORA,
164-166, BLOC 1, 3R 1A.DE L'HOSPITALET DE LLOBR la resolución cuyo texto íntegro obra en esta oficina
judicial, contra la cual cabe interponer recurso de apelación en el plazo de VEINTE DÍAS a partir de la
publicación del presente edicto.

 

Y para que sirva de notificación al demandado IGNORATS OCUPANTS DE L'HABITATGE DE C/ APRESTADORA,
164-166, BLOC 1, 3R 1A. DE L'HOSPITALET DE LLOBR en ignorado paradero libro el presente.

 

Barcelona, 19 de febrero de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.071.090)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-11)

EDICTE sobre judici de guarda i custòdia contenciós (exp. 1016/2012).

D/Dª MIRIAM MARTINEZ CABADA, Secretario/a del Juzgado Primera Instancia 6 Hospitalet de Llobregat
(ant.CI-11),

HAGO SABER: Que en este Juzgado se ha sustanciado Juicio de GUARDA Y CUSTODIA CONTENCIOSO bajo el
nº 1016/2012-4ª, a instancia de Elisabeth Torrico Miranda representado/a por el/la Procurador/a SERGI
BASTIDA BATLLE contra Julbert Aguilar Colque , y en fecha 30/07/2013 se dictó sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo es del siguiente tenor literal:

 

SENTENCIA Nº 214/13

En Hospitalet de Llobregat, a 30/07/2013.

La Ilma. Sra. Dª. LIDIA UREÑA GARCÍA, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº SEIS de
Hospitalet de Llobregat, ha visto los presentes autos de Guarda y custodia contencioso registrados con el
número 1016/2012-4ª, promovidos por el/la Procurador/a Sr/a. SERGI BASTIDA BATLLE en nombre y
representación de D/ª. Elisabeth Torrico Miranda contra D/ª. Julbert Aguilar Colque.

 

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el/a Procurador/a Sr/a. SERGI BASTIDA BATLLE, en nombre y
representación de Dª. Elisabeth Torrico Miranda contra D. Julbert Aguilar Colque , para la regulación del
régimen de guarda y custodia y alimentos del/los hijo/s habido/s de su relación "more uxorio" una vez
conluída ésta, acuerdo:

 

1.- La atribución de la guarda y custodia del/los hijo/s menor/es de edad a la madre, pero ejerciendo ambos
progenitores conjuntamente la patria potestad sobre aquel/los.

 

2.- Como régimen de visitas para el padre, éste podrá estar en la comañía de su hijo menor en la forma que
concierte con la demandante, y en la coyuntura de desacuerdo:

- un día al mes coincidente con el sábado de la primera semana, de las 16 horas a las 19 horas, en la forma
que el padre concierte con la madre y previa solicitud del mismo al efecto. En otro caso la madre dispondrá de
este tiempo en la forma que estime adecuada.

 

3.- En concepto de alimentos para el hijo menor, se señala la cantidad de 200 euros, a cargo del padre, cifra
que será abonada por meses anticipados y dentro de los 7 primeros días de cada mes, en la cuenta corriente
que al efecto designe la madre, y será anualmente actualizada con arreglo al IPC, con efectos desde el 1 de
enero.

El Sr. Julbert abonará igualmente la mitad de los gastos extraordinarios que genere el menor. En caso de
gastos necesarios urgentes o ineludibles serán abonados previa justificación del progenitor que los haya
efectuado. Tratándose de gastos voluntarios o de mero recreo, y en todo casdo prescindibles sólo se abonarán
previo acuerdo entre los progenitores, y en caso de que tal acuerdo no se consiga serán únicamente a cargo
del que decida efectuarlos.

Todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto al pago de las costas.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de VEINTE
DIAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.

Se indica la necesidad de constitución de depósito para recurrir, siendo requisito indispensable para su
admisión, no admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituído.

La constitución del depósito se realizará por el recurrente mediante ingreso en la cuenta expediente
correspondiente al órgano y procedimiento judicial en el que se haya dictado la resolución objeto de recurso,
debiendo especificar en el campo concepto del ingreso que se trata de un recurso:

00 Civil-Reposición (25 €)

01 Civil- Revisión de resoluciones Secretario Judicial (25 €)

02 Civil- Apelación (50 €)

03 Civil- Queja (30 €)

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en forma al/la demandado/a Julbert Aguilar Colque, expido el presente.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 31 de julio de 2013

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.085.077)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 7 DE GRANOLLERS

EDICTE sobre divorci contenciós (exp. 1453/2013).

Juzgado Primera Instancia 7 Granollers

Juicio: Divorcio contencioso (art.770-773 Lec / 1453/2013

Sobre: Proceso especial contencioso medidas divorcio

Parte demandante: Sandra Manzanares Fernandez

Procurador: DAVID MOLINA GAYA:

Parte demandada: Wilis Alejandro Gutierrez Allen

En el referido juicio se ha dictado en fecha 21/03/14 la sentencia condenatoria siguiente:

"Que estimando totalmente la demanda de divorcio entre Dña. Sandra Manzanares Fernandez contra D. Wilis
Alejandro Gutierrez Allen , debo:

 

1º. Declarar la disolución del matrimonio consular celebrado entre Dña. Sandra Manzanares Fernandez y D.
Wilis Alejandro Gutierrez Allen el 21 de diciembre de 2007 en Parets del Valles.

 

2º. En cuanto al domicilio familiar no procede acordar medida alguna.

 

3º. Atribuyo la guarda y custodia de la hija menor a la madre, manteniendo el resto de las funciones de la
patria potestad en forma compartida, por los que ambos progenitores habrán de actuar de consumo en todas
aquellas cuestiones relevantes para la formación, desarrollo integral y prevención de la salud del hijo o hijos,
absteniéndose de adoptar decisiones unilaterales y sometido a la decisión judicial las controversias que puedan
surgir en el ejercicio de las responsabilidades derivadas de la filiación.

 

4º. El régimen de comunicación paterno-filial para el progenitor que no tenga atribuida la guarda y custodia,
con caracter mínimo y sin perjuicio del que ambos cónyuges puedan convenir en beneficio de su hijo, sera:

a) Fines de semana alternos desde el viernes a las 19:00 horas hasta el domingo a las 19:00 horas.

b) En relación a las vacaciones de Semana Santa, se repartirán por mitades quedando suspendido el régimen
ordinario. El primer periódo se encontrará comprendido desde el primer día de vacaciones escolares a las 10
horas de la mañana hasta el miércoles santo a las 19 horas y el segundo período desde el miercoles santo a
las 19 horas hasta el último día de vacaciones escolares a las 19 horas. Corresponderá al padre el primer
periodo en los años impares y el segundo en los pares, correspondiendo, por lo tanto, a la madre el primer
período en los años pares y el segundo en los años impares.

c) En cuanto a las vacaciones de verano, ambos progenitores se repartirán los meses de julio y agosto por
periodos de 15 días alternos, quedando suspendidos el régimen ordinario. El primer período correspondera
desde el 1 de julio a las 10 horas de la mañana hasta el 15 de julio a las 10 horas de la mñana y desde el 1 de
agosto a las 10 de la mañana hasta el 15 de agosto a las 10 horas.

El segundo período estará comprendido desde el día 15 de julio a las 10 horas de la mañana hasta el 1 de
agosto a las 10 horas de la mañana y desde el 15 de agosto a las 10 horas de la mañana hasta el 31 de
agosto a las 10 horas. Corresponderá al padre el primer período en los años impares el segundo período en los
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años pares, correspondiendo, por tanto, corresponderá a la madre el primer período de los años pares y el
segundo en los años impares.

d) En relación a las vacaciones de Navidad, se repartirán por mitades quedando suspendido el régimen
ordinario. El primer período se encontrará comprendido desde el primer día de vacaciones escolares a las 10
horas de la mañana hasta el 31 de diciembre a las 19 horas y el segundo período desde el día 31 de diciembre
a las 19 horas hasta el último día de vaciones escolares a las 19 horas. Corresponderá al padre el primer
período en los años impares y el segundo en los pares, correspondiendo, por lo tanto, a la madre el primer
período en los años pares y el segundo en los años impares.

e) Los progenitores podrán acudir, líbremente y sin sujeción a régimen alguno, a cualquier actividad o reunión
escolar en que sea habitual la presencia de los progenitores. Del mismo modo, ambos progenitores, deberán
facilitar la comunicación de la menor con el otro progenitor cuando no esté en su compañía, estableciéndose la
obligación de comunicar la localización de las menores en los mencionados períodos.

f) En los casos de enfermedad padecida por la hija menor, el progenitor a cuyo cuidado estuviese, se lo
comunicará al otro lo más rápidamente posible, pudiendo en este supuesto visitar a las menores sin traba
alguna.

g) La entrega de la menor se efecturará siempre en el domicilio materno, siendo el padre quién irá a recogerla
y a reintegrarla.

h) Asimismo, el padre podrá comunicarse telefónicamente con la menor los días en que no esté en su
compañia, siempre que no interfiera los horarios y rutina diaria de aquéllas, en el horario que en cada
momento acuerden los progenitores y, en su defecto, a las 18 horas.

 

5º- La contribución al levantamiento de las cargas de la familia y a los alimentos de los hijos es proporcional a
los ingresos de cada uno de los cóyuges. Al tener encomendada la madre la guarda y custodia de la hija, será
quien administre sus necesidades económicas, para lo que D. Wilis Alejandro Gutierrez Allen contribuirá con la
cantidad mensual de 200 euros.

La contribuciones económicas establecidas en el presente punto y en el anterior, deberán ser ingresadas en los
cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la actora, sin que sea admisible ninguna
otra forma de pago. La cantidad consignada deberá ser actualizada, sin necesidad de requerimiento previo, por
el obligado al pago, cada primero de año, en la misma proporción que experimente la variación del IPC del
ejercicio anterior.

Ambos progenitores deberán satisfacer por mitades iguales todos los gastos extraordinarios.

No se hace especial condena en costas.

Firme que sea esta sentencia, procédase a su inscripción en el Registro Civil. "

La parte demandada Wilis Alejandro Gutierrez Allen no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la
sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso se prepara por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC); si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (artículo 449.1 LEC)

 

Granollers, 21 de marzo de 2014

 

La secretaria judicial, firma ilegible

 

(14.085.075)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS MERCANTILS

JUTJAT MERCANTIL NÚM. 8 DE BARCELONA

EDICTE sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 627/2013).

D. Jesús Santiago Ortego Briongos, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil 8 de Barcelona, HACE SABER:

 

Que en los autos de Procedimiento ordinario 627/2013 F seguidos en este Juzgado ha recaído la siguiente
Sentencia, cuyo encabezamiento literal y extracto del fallo es el siguiente:

 

SENTENCIA 46/2014

En Barcelona a 28 de febrero de 2014

Vistos por DON MIGUEL ÁNGEL CHAMORRO GONZÁLEZ, Magistrado en comisión de servicios del Juzgado de lo
Mercantil núm. 8 de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el nº 627/13 a
instancia de DOÑA INMACULADA LASALA BUXERES Procuradora de los Tribunales y de AP MOLLER-MAERSK A/S
contra CIBETRANS S.A. declarada en rebeldía, sobre reclamación de cantidad en materia de transportes.

 

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por AP MOLLER-MAERSK A/S contra CIBETRANS S.A. ...

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este Juzgado y para
la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

 

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada CIBERTRANS S.A., en paradero desconocido,
expido el presente, estando a su disposición el texto íntegro de esta resolución en la oficina judicial de este
Juzgado.

 

Barcelona, 3 de marzo de 2014

 

El secretario judicial, firma ilegible

 

(14.084.053)
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ANUNCIS DIVERSOS

COMANDÀNCIA DE LA GUÀRDIA CIVIL DE BARCELONA

ANUNCI sobre subhasta d'armes.

Durant els dies 05, 06, 07, 08 i 09 del mes de Maig proper, estaran exposades en horari de 9 a 13 hores, les
DUES MIL armes que reglamentàriament sortiran a subhasta: 1.207 escopetes, 232 pistoles, 268 revolvers,
200 carabines, 87 rifles i 6 trabucs, distribuïts per lots amb la seva valoració inicial.

Durant aquestes dates podran licitar les persones físiques i jurídiques legalment habilitades per a l’ús, tinença o
comerç de les armes a subhastar, que haurà ser documentalment acreditat.

El plec de condicions i la documentació necessaria, es facilitarà als interessats al local de l´exposició.

A les 9 hores del dia 12 de maig es realitzarà al mateix local l´acte de subhasta en la modalitat “plec tancat“,
al qual poden assistir les persones que hagin participat a la licitació.

 

Sant Andreu de la Barca, 6 de març de 2014

 

Francisco Barreiro Sanmartín

Coronel cap de la Comandància

 

(14.071.009)
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ANUNCIS DIVERSOS

COOPERATIVA MULTI DISSENY, SCCL

ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa.

En cumpliment de lo disposat en la Llei de Cooperatives de Catalunya, es fa públic que la junta general
extròrdinaria i universal de socis de la Cooperativa, celebrada en el seu domicili social el dia 21 de Març de
2014, acorda per unanimitat la dissolució i liquidació de l’entitat.

 

La Roca del Vallès, 21 de març de 2014

 

Yolanda Gabarró Brullet

Presidenta

 

(14.083.094)
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ANUNCIS DIVERSOS

INSTITUT RAMON LLULL

EDICTE sobre notificació de diverses resolucions d’expedients (02/L0100 U10 N-1).

D’acord amb el que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es notifica a les persones que es detallen a
l’annex que s’han dictat diverses resolucions en expedients de l’Institut Ramon Llull. Es notifica per mitjà
d’aquest Edicte perquè no s’ha pogut fer personalment, ja que se’n desconeix el domicili actual o per la seva
absència en el moment de la notificació.

Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de
conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de l’esmentada Llei 30/1992, davant el President
del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de l’última de
les publicacions d’aquest Edicte, al DOGC.

 

Per tal de complir amb el que preveu l’article 42.4 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
es comunica que, en cas d’impugnació d’aquestes resolucions per mitjà de recurs d’alçada, el termini per
emetre’n la resolució corresponent és de tres mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori,
d’acord amb l’article 115.2 de la mateixa Llei.

 

Barcelona, 12 de març de 2014

 

Josep Marcé i Calderer

Gerent

 

 

ANNEX

 

Número d’expedient: L0123 U10 N-ESC 1073/13-1

Beneficiari: Txema Martínez Inglés

Import atorgat: 363,55 €

Motivació: participació en l'acte de presentació de l’antologia Con Barqueira e Remador el 30 de setembre de
2013 a Vigo.

 

Número d’expedient: L0123 U10 N-ESC 928/13-1

Beneficiari: Txema Martínez Inglés

Import atorgat: 0,00 €

Motiu de l’exclusió: atès que incompleix la base primera de les bases que regeixen la convocatòria de
concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es
en llengua catalana per a l'any 2013.
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Número d’expedient: L0162 U10 N-DAN 16/13-1

Beneficiari: Associació Cultural La Sospechosa

Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 14 de maig de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que han presentat la documentació justificativa de les
subvencions fora del termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0162 U10 N-TEA 220/13-1

 

Beneficiari: Lídia González Zoilo

Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 14 de maig de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que no han presentat la documentació justificativa de les
subvencions dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0162 U10 N-MU 413/13-2

 

Beneficiari: Galbany Produccions, SL

Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 20 de juny de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que no han presentat la documentació justificativa de les
subvencions dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0162 U10 N-ART 419/13-2

 

Beneficiari: Lorea Iglesias Hernández

Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 20 de juny de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que no han presentat la documentació justificativa de les
subvencions dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0162 U10 N-CIR 658/13-3

 

Beneficiari: Los2Play SCCL

Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 5 de juliol de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que no han presentat la documentació justificativa de les
subvencions dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0162 U10 N-TEA 134/13-2

 

Beneficiari: Sergi Estebanell Pulido

Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 20 de juny de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que no han presentat la documentació justificativa de les
subvencions dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0162 U10 N-CIR 407/13-1

 

Beneficiari: Jorge Panareda Pou
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Incoació de revocació: en data 22 de novembre de 2013, el director de l’Institut Ramon Llull ha resolt incoar
expedient de revocació de les subvencions atorgades en data 14 de maig de 2013 a artistes catalans per a
desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013, atès que no han presentat la documentació justificativa de les
subvencions dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Número d’expedient: L0110 U10 N-311/13

 

Beneficiari: Anna Brasas Coll

Import atorgat: 13.500,00 €

Motivació: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat Estatal de Moscou (Rússia) durant el curs
acadèmic 2013-2014.

 

 

(14.083.084)
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ANUNCIS DIVERSOS

INSTITUT RAMON LLULL

ANUNCI sobre informació pública de concessió de subvencions (02/G0200 N-2/2013).

En compliment del que estableix l'article 18.3 de la Llei General de Subvencions, de 18 de novembre de 2003,
es publica la relació següent de subvencions d'import superior a 3.000 euros concedides per l'Institut Ramon
Llull.

Data de concessió: 20 de novembre de 2013

Beneficiari: Anna Brasas Coll

Tipus: subvenció directa

Import: 13.500,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat Estatal de Moscou (Rússia) durant el curs
acadèmic 2013-2014

 

Data de concessió: 29 de novembre de 2013

Beneficiari: Montserrat Galfré Esteve

Tipus: subvenció directa

Import: 13.500,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat Estatal de Sant Petersburg (Rússia) durant
el curs acadèmic 2013-2014

 

Data de concessió: 18 de novembre de 2013

Beneficiari: Alfons Gregori i Gomis

Tipus: subvenció directa

Import: 9.000,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia) durant
el curs acadèmic 2013-2014

 

Data de concessió: 18 de novembre de 2013

Beneficiari: Carles Bartual Martín

Tipus: subvenció directa

Import: 9.000,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat Elte de Budapest (Hongria) durant el curs
acadèmic 2013-2014

 

Data de concessió: 13 de novembre de 2013

Beneficiari: Joan Llinàs Suau
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Tipus: subvenció directa

Import: 9.000,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat de Bucarest (Romania) durant el curs
acadèmic 2013-2014

 

Data de concessió: 13 de novembre de 2013

Beneficiari: Xavier Farré Vidal

Tipus: subvenció directa

Import: 9.000,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat Jaguellònica de Cracòvia (Polònia) durant el
curs acadèmic 2013-2014

 

Data de concessió: 22 de novembre de 2013

Beneficiari: Laia Serret Prunera

Tipus: subvenció directa

Import: 7.500,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat de Szeged (Hongria) durant el curs acadèmic
2013-2014

 

Data de concessió: 25 de novembre de 2013

Beneficiari: Marta Escartín Martín

Tipus: subvenció directa

Import: 5.500,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat de l’Havana (Cuba) durant el curs 2013-
2014

 

Data de concessió: 13 de novembre de 2013

Beneficiari: Pau Bori Sanz

Tipus: subvenció directa

Import: 5.000,00 €

Finalitat: impartició de docència d'estudis catalans a la Universitat de Belgrad (Sèrbia) durant el curs acadèmic
2013-2014

 

Data de concessió: 3 de juliol de 2013

Beneficiari: The Stichting PerpetuumM. Amsterdam (Països Baixos)

Tipus: subvenció directa

Import: 9.500,00 €

Finalitat: realització d’un “Focus de Catalunya” i d’una “Nit Catalana” a la IV Biennal de Flamenc dels Països
Baixos, al gener i febrer de 2013
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Data de concessió: 16 de desembre de 2013

Beneficiari: Art Trànsit Dansa, SL

Tipus: subvenció directa

Import: 6.000,00 €

Finalitat:representació de l'obra "De Carmen" a Colòmbia en el marc del Festival de Teatro de Manizales durant
el mes de setembre de 2013

 

Data de concessió: 12 de juliol de 2013

Beneficiari: Association Le Cabinet Vétérinaire. París (França)

Tipus: subvenció directa

Import: 3.000,00 €

Finalitat: interpretació de la traducció francesa de l’obra Búfals de Pau Miró, al Théâtre Ouvert de París
(França), el 25 de maig de 2013

 

Data de concessió: 25 de novembre de 2013

Beneficiari: Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya

Tipus: subvenció directa

Import: 3.000,00 €

Finalitat: organització del seminari de creació Tacca’13. Jornades sobre creació en il·lustració i el Premi
Il.lustrad’Or, el 31 d’octubre de 2013 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

 

Data de concessió: 23 de desembre de 2013

Beneficiari: Xarxa de Cases de la Música Popular de Catalunya

Tipus: subvenció directa

Import: 3.000,00 €

Finalitat: campanya de promoció i edició d’un vídeo de presentació del projecte AA++ 2013-14.

 

Data de concessió: 5 de juliol de 2013

Beneficiari: Grup Instrumental Barcelona 216, SL

Tipus: concurrència

Finalitat: actuació al Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina)

Import: 4.545,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 5 de juliol de 2013

Beneficiari: Che Sudaka 2005, SCP

Tipus: concurrència

Finalitat: actuació al Festival Musique du Bout du Monde de Gaspé (Canadà)

Import: 3.000,00 €
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Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 25 de setembre de 2013

Beneficiari: Agencia de Apoyo a la Arquitectura de Barcelona SL

Tipus: concurrència

Finalitat: exposició i catàleg d'arquitectura "Connexió_Export Barcelona" a l'USI Accademia di Architettura.
Mendriso (Suïssa)

Import: 5.018,74 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 25 de setembre de 2013

Beneficiari: Titzina Teatre, SL

Tipus: concurrència

Finalitat: gira per Argentina realitzant setze representacions de l'espectacle "Exitus" en diferents equipaments i
preestrena de l'espectacle "Curiosity" al Circuito Nacional de Festivales Hacia el Bicentenario de Independencia.

Import: 4.000,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 25 de setembre de 2013

Beneficiari: Fundació Privada Taller de Músics

Tipus: concurrència

Finalitat: actuació de la fomació musical Pansori Flamenco Project al Cheoyong Culture Festival d’Ulsan
(República de Corea)

Import: 3.740,54 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 25 de setembre de 2013

Beneficiari: Music Creativos SL

Tipus: concurrència

Finalitat: actuació de la formació musical Love of Lesbian al Lunario del Auditorio Nacional de Mèxic DF (Mèxic).

Import atorgat: 3.600,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 25 de setembre de 2013

Beneficiari: Serveis Escènics Romea, SL

Tipus: concurrència

Finalitat: realització de vint-i-cinc representacions de l'espectacle "Roberto Zucco" al Teatro Español de Madrid.

Import: 3.234,49 €
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Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Somfònics, SL

Tipus: concurrència

Finalitat: gira per França amb vint-i-sis representacions de l'espectacle "Operetta".

Import: 5.334,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Núria Güell Serra

Tipus: concurrència

Finalitat: exposició "El Museo de Arte útil" al Van Abbemuseum de Eindohven (Països Baixos)

Import: 3.829,81 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Cia. de Danza Mar y Javier SL

Tipus: concurrència

Finalitat: gira per Nicaragua, República Dominicana i Colòmbia amb un total de vuit representacions dels
espectacles "Dios Menguante" i "Heart Wash".

Import: 3.000,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Jerzy Drozd

Tipus: concurrència

Finalitat: gira de quatre actuacions per Uruguai i Argentina, en el marc dels festivals de jazz més
representatius d'aquests països, com el Festival Internacional de Buenos Aires Jazz, el Carmelo Jazz Tour
2013, el Festival de Jazz de Montevideo i el Córdoba Jazz Festival.

Import: 3.000,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Mantis Arrugantis, SL

Tipus: concurrència

Finalitat: cinc representacions de l'espectacle "Sarruga" al Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE) de
Montevideo (Uruguai)

Import: 3.000,00 €
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Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Proud Events, SL

Tipus: concurrència

Finalitat: gira de quatre actuacions per algunes de les sales més emblemàtiques de l'Argentina i l'Uruguai, com
La Trastienda, Roxy Live, Willie Dixon i la Captain Blue.

Import: 3.000,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a artistes catalans per a desplaçaments a l’exterior durant l’any 2013

 

Data de concessió: 4 de novembre de 2013

Beneficiari: Universitat de Barcelona

Tipus: concurrència

Finalitat: celebració del seminari Gènere, sexualitat i comunitats, coordinat per Marta Segarra, a la Universitat
de Cornell (Estats Unitas d’Amèrica).

Import: 4.504,50 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i
activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini
lingüístic durant l'any 2013

 

Data de concessió: 4 de novembre de 2013

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona

Tipus: concurrència

Finalitat: celebració del VII Congrés Internacional AFIN ("A 10 años del boom de la adopción: abriendo
perspectivas") al campus de Pontevedra de la Universitat de Vigo.

Import: 4.044,60 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i
activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini
lingüístic durant l'any 2013

 

Data de concessió: 4 de novembre de 2013

Beneficiari: Fundació Privada Elisava Escola Universitària

Tipus: concurrència

Finalitat: celebració del seminari Cultura en drets humans des de la innovació social, dirigit per Daniel Cid amb
la col·laboració de la Universidad de los Andes, de Bogotá (Colòmbia).

Import: 3.658,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i
activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini
lingüístic durant l'any 2013

 

Data de concessió: 4 de novembre de 2013

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra
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Tipus: concurrència

Finalitat: celebració del seminari Neología y variación geolectal del español: diez años del proyecto Antenas
Neológicas, coordinat per M. Teresa Cabré al Colegio de México (Mèxic).

Import: 3.372,80 €

Objecte de la convocatòria: subvencions a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i
activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini
lingüístic durant l'any 2013

 

Data de concessió: 2 de juliol de 2013

Beneficiari: Studentska Zalozba. Ljublana (Eslovènia)

Tipus: concurrència

Finalitat: participació dels poetes catalans Miquel Mestre, Carles Torner, Begonya Mezquita i Anna Ballbona al
projecte "Veus paral·leles" a Ljubljana (Eslovènia)

Import: 7.800,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 2 de juliol de 2013

Beneficiari: Competitor Group, Inc. (Velo Press). Boulder-Colorado (Estats Units d’Amèrica)

Tipus: concurrència

Finalitat: campanya de promoció de la traducció a l'anglès de l'obra Córrer o morir, de Kilian Jornet als Estats
Units d'Amèrica.

Import: 4.723,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 2 de juliol de 2013

Beneficiari: Little, Brown Book Group (Virago press). Londres (Regne Unit)

Tipus: concurrència

Finalitat: promoció de la traducció a l'anglès de l'obra La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda al Regne Unit.

Import: 3.080,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Arc Publications. Todmorden (Regne Unit)

Tipus: concurrència

Finalitat: gira promocional al Regne Unit de la traducció a l'anglès de l'antologia Six catalan Poets, de Josep
Lluís Aguiló, Elies Barberà, Manuel Forcano, Gemma Gorga, Jordi Julià i Carles Torner.

Import: 5.143,40 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
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literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Centre regional des Lettres Midi-Pyrénées. Tolosa (França)

Tipus: concurrència

Finalitat: participació dels autors Imma Monsó, Miquel de Palol, Carme Riera, Guillem Sala Lorda i Sebastià
Alzamora al Saló del Llibre "Vivons Livres!" a Tolosa de Llenguadoc els dies 23 i 24 de novembre de 2013

Import: 4.435,20 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Kiepenheuer & Witsch Gmb-H & Co. KG KiWi. Colònia (Alemanya)

Tipus: concurrència

Finalitat: campaya de promoció de l'obra Maletes perdudes, de Jordi Puntí a Alemanya.

Import: 5.198,77 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 12 de desembre de 2013

Beneficiari: Bertrand Editora. Lisboa (Portugal)

Tipus: concurrència

Finalitat: presentació de la traducció al portuguès de l'obra Un hort per ser feliç, de Marc Estévez Casabosch a
Portugal

Import: 5.048,54 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la
literatura catalana durant l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Cappelen Damm. Oslo (Noruega)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció al norueg de l'obra Jo confesso, de Jaume Cabré

Import: 23.711,22 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Alef Yayinevi. Istanbul (Turquia)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció al turc de l'obra Jo confesso, de Jaume Cabré
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Import: 10.350,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Libri Könyvkiadó Kft/Libri Publishing Group. Budapest (Hongria)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció a l'hongarès de l'obra Jo confesso, de Jaume Cabré

Import: 9.240,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Tinta da China. Lisboa (Portugal)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció al portuguès de l'obra Jo confesso, de Jaume Cabré

Import: 8.645,76 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: WLU Press Wilfrid Laurier University Press. Waterloo (Canadà)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció a l'anglès de l'obra K.L. Reich, de Joaquim Amat-Piniella

Import: 5,380,76 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Actes Sud. Arlés (França)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció al francès de l'obra Tot un caràcter, d'Imma Monsó

Import atorgat: 4.368,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Ekath (Christos Nikolakis). Atenes (Grècia)

Tipus: concurrència
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Finalitat: traducció al grec de l'obra D'una nova llum. Carles Riba i la literatura grega moderna, d'Eusebi
Ayensa

Import atorgat: 3.410,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Eliezer Faleiros de Carvalho. Franca. Sao Paolo (Brasil)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció al portuguès de l'obra Dramatúrgia del segle XXI, de Sergi Belbel, Josep Maria Benet i
Jornet, Jordi Casanovas, Carles Batlle i Lluïsa Cunillé.

Import atorgat:3.000,00 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 3 de desembre de 2013

Beneficiari: Hispabooks Publishing SL. Madrid

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció a l'anglès de l'obra Un home de paraula, d'Imma Monsó

Import atorgat:5.663,06 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Data de concessió: 3 de desembre de 2013

Beneficiari: Wydawnictwo Marginesy. Vasòvia (Polònia)

Tipus: concurrència

Finalitat: traducció al polonès de l'obra Les veus del Pamano, de Jaume Cabré

Import atorgat:3.625,12 €

Objecte de la convocatòria: subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres literàries i de pensament
originals en llengua catalana corresponent a l’any 2013

 

Barcelona, 5 de març de 2014

 

Josep Marcé i Calderer

Gerent

 

(14.078.141)
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ANUNCIS DIVERSOS

INSTITUT RAMON LLULL

ANUNCI sobre informació pública de concessió de subvencions (02/G0200 N-3/2013).

En compliment del que estableix l'article 18.3 de la Llei General de Subvencions, de 18 de novembre de 2003,
es publica la relació següent de subvencions d'import superior a 3.000 euros concedides per l'Institut Ramon
Llull.

Data de concessió: 27 de desembre de 2012

Beneficiari: Universitat de Chicago (Estats Units d’Amèria)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 12.500,00 €

Finalitat: docència d’estudis catalans a la Universitat durant el curs 2012-2013

 

Data de concessió: 27 de desembre de 2012

Beneficiari: Barcelona Internacional Teatre Sociedad de Proyectos y Exportación Escénica, SL

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 50.000,00 €

Finalitat: producció juntament amb la Birmingham Repertory Theatre Company de l’espectacle Forests amb
versos que recorren tota l'obra de William Shakespeare. L'obra és interpretada en anglès i en català i fa un
recorregut pels diferents escenaris de l'Estat espanyol i d'Europa.

 

Data de concessió: 26 de juliol de 2013

Beneficiari: Circa Auch Gers Midi-Pyrénées. Auch (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 10.000,00 €

Finalitat: representació de l’espectacle Circ Teatre Modern, de la companyia Circ Teatre Modern, a l’Espace
Vincent de Paul – Île Piot, dins del programa Avignon à la Catalane i Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon,
en el marc del Festival d’Avignon Le OFF.

 

Data de concessió: 15 de juliol de 2013

Beneficiari: Centre de Développement Chorégraphique – Les Hivernales d’Avignon (CDC – Les Hivernales).
Avinyó (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 20.000,00 €

Finalitat: participació de la companyia catalana CobosMika, amb l’espectacle Hidden/Choice, en el programa
Avignon à la Catalane, en el marc del Festival Avignon le OFF (França).

 

Data de concessió: 30 de setembre de 2013
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Beneficiari: Centre de Développement Chorégraphique – Les Hivernales d’Avignon (CDC – Les Hivernales).
Avinyó (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 3.107,11 €

Finalitat: representació de l'espectacle From B to B de la companyia Mudances en el marc del programa del
festival de dansa Les Hivernales a la ciutat d'Avignon i rodalies (França).

 

Data de concessió: 30 de setembre de 2013

Beneficiari: Fundació Privada Centre Internacional de Música Antiga

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 75.000,00 €

Finalitat: programació de les actuacions fora del domini lingüístic previstes per a l’any 2013 de Jordi Savall i les
seves formacions musicals La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI (HXXI) i Le Concert des Nations
(LCdN).

 

Data de concessió: 17 de juliol de 2013

Beneficiari: Salisbury Festival Limited. Salisbury (Regne Unit)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 30.000,00 €

Finalitat: realització d’un focus català que inclou al voltant de 25 propostes catalanes amb el lema “The vibrant
arts of Catalunya” a l’Ageas Salisbury International Festival Regne Unit), entre el 24 de maig i el 8 de juny de
2013

 

Data de concessió: 12 de juliol de 2013

Beneficiari: Govern d’Andorra. (Andorra)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.300,00 €

Finalitat: organització del Campus universitari de la llengua catalana 2013 que es celebra a Catalunya i al
Principat d’Andorra.

 

Data de concessió: 11 de juliol de 2013

Beneficiari: Universitat Paris-Sorbonne. París (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 26.200,00 €

Finalitat: realització de cursos de llengua i cultura catalanes i activitats culturals al llarg de l’any 2013.

 

Data de concessió: 30 de setembre de 2013

Beneficiari: Universitat de Picardie-Jules Verne. Amines (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 10.575,00 €
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Finalitat: mantenir els estudis de la llengua, la literatura i la cultura pròpies de la Comunitat Valenciana,
Catalunya i les Illes Balears a la Universitat de Picardie-Jules Verne durant el curs acadèmic 2013-2014.

 

Data de concessió: 31 de juliol de 2013

Beneficiari: Universitat de Cambridge. Cambridge. (Regne Unit)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 8.200,00 €

Finalitat: mantenir els estudis de la llengua, la literatura i la cultura pròpies de la Comunitat Valenciana,
Catalunya i les Illes Balears a la Universitat de Cambridge durant el curs acadèmic 2013-2014.

 

Data de concessió: 30 de setembre de 2013

Beneficiari: Universitat de Torí. Torí (Itàlia)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.000,00 €

Finalitat: mantenir els estudis de la llengua, la literatura i la cultura pròpies de la Comunitat Valenciana,
Catalunya i les Illes Balears a la Universitat de Torí durant el curs acadèmic 2013-2014.

 

Data de concessió: 30 de desembre de 2013

Beneficiari: Institut d’Estudis Catalans

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 7.000,00 €

Finalitat: traducció a l’anglès, i edició dels articles corresponents als números 7 i 8 de la revista de recerca
Revista d’Història de la Filosofia Catalana /Journal of Catalan Intellectual History (Volum IV).

 

Data de concessió: 17 de desembre de 2013

Beneficiari: Centre de Català del Pen

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 4.000,00 €

Finalitat: funcionament del portal de literatura catalana en traducció i de la literatura universal en català amb el
nom de "VISAT" durant l'any 2013

 

Data de concessió: 27 d’agost de 2013

Beneficiari: Association Théâtre de la Ville. París (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 3.299,00 €

Finalitat: realització d’un concert de la formació musical La Troba Kung Fu a la sala gran del Théâtre de la Ville
(París-França), el dia 16 de maig de 2013

 

Data de concessió: 17 de setembre de 2013

Beneficiari: Huddersfield Contemporary Music Festival Limited. Huddersfield (Regne Unit)
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Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 26.000,00 €

Finalitat: realització d’un programa específic de música contemporània catalana en el Festival Huddersfield
Contemporary Music (Regne Unit) del 15 al 24 de novembre de 2013.

 

Data de concessió: 27 de setembre de 2013

Beneficiari: Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.000,00 €

Finalitat: assitència de programadors internacionals convidats a la 25a edició del Mercat de Música Viva de Vic
de l’11 al 15 de setembre de 2013

 

Data de concessió: 30 de desembre de 2013

Beneficiari: Bitó Produccions, SL

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 5.000,00 €

Finalitat: participació de programadors internacionals i de la resta de l’Estat espanyol al Festival Temporada
Alta 2013 a Girona i Salt durant el mes de novembre.

 

Data de concessió: 19 de desembre de 2013

Beneficiari: Antic Teatre - Espai de Creació, SLU

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 3.700,00 €

Finalitat: celebració del programa CAV_A (Catalan ArtistsVisiting_Artists) al centre Mains d’Oevres, de París
(França).

 

Data de concessió: 20 de setembre de 2013

Beneficiari: Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de dramatúrgia

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.500,00 €

Finalitat: traducció i difusió de textos dramàtics catalans via Internet (pàgina web Catalandrama), i participació
d’autors catalans al Panta Théâtre, de Caen (França) i en el Arcola Theatre, de Londres (Regne Unit).

 

Data de concessió: 30 de desembre de 2013

Beneficiari: Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de dramatúrgia

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 3.600,00 €

Finalitat: traducció a l'anglès de les obres Consell familiar, de Cristina Clemente i Dues dones que ballen, de
Josep Maria Benet i Jornet, traducció al castellà i a l'anglès, correcció i gestió de continguts i introducció de
dades al portal Catalandrama.
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Data de concessió: 30 de setembre de 2013

Beneficiari: Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 3.000,00 €

Finalitat: trobada de professionals de l’escena i programadors de diferents països a l’International Performing
Arts Meeting (IPAM), del 9 al 12 de juliol de 2013, en el marc del Festival Grec 2013.

 

Data de concessió: 31 de desembre de 2013

Beneficiari: Teatre Nacional de Catalunya

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 3.000,00 €

Finalitat: traducció a l’anglès dels textos Islàndia, de Lluïsa Cunillé, Fum, de Josep Maria Miró, La dona que
perdia tots els avions, de Josep Maria Miró.

 

Data de concessió: 17 de desembre de 2013

Beneficiari: Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 8.459,03 €

Finalitat: pre-producció de l’exposició “Del fragment i del tot: Arquitectures empaltades” que es presenta al
pavelló de Catalunya a la 14a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014.

 

Data de concessió: 5 de març de 2013

Beneficiari: Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 262.104,14 €

Finalitat: producció de l’exposició “Catalonia at Venice: 25%” que es presenta al pavelló de Catalunya a la a la
55a edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2013.

 

Data de concessió: 30 de setembre de 2013

Beneficiari: La Ville du Havre. Musée d'art Modern André Malraux (MUMA). Le Havre (França)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 5.000,00 €

Finalitat: presentació de l'exposició "El somni del navegador" de Josep Maria Riera i Aragó al MUMA de Le
Havre (França).

 

Data de concessió: 15 de juliol de 2013

Beneficiari: Fundació Privada BCD per a la Promoció del Disseny Industrial

Tipus: directa concedida a través d’un conveni
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Import: 6.000,00 €

Finalitat: organització de l’exposició “Barcelona Design Flash” a la seu de l’Instituto Cervantes d’Estocolm, del 4
al 15 de febrer de 2013.

 

Data de concessió: 17 de juliol de 2013

Beneficiari: La Fábrica, Gestión Más Cultura, SL. Madrid

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 10.000,00 €

Finalitat: presentació de l'exposició "Francesc Català-Roca" al Centro Portugués de Fotografía de Porto
(Portugal) del 2 de febrer al 6 d'abril de 2013.

 

Data de concessió: 17 de setembre de 2013

Beneficiari: Screen Projects, SL

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 7.000,00 €

Finalitat: presència de programadors, comissaris i directors de museus internacionals al Festival Loop’2013, que
se celebra a Barcelona.

 

Data de concessió: 30 de desembre de 2013

Beneficiari: Bitó Produccions, SL

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.000,00 €

Finalitat: celebració de la "Semana Cultural Catalana en Timbre 4 / Temporada Alta Catalana en Buenos Aires"
(Argentina) del 2 al 9 de febrer de 2014

 

Data de concessió: 27 d’agost de 2013

Beneficiari: Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.000,00 €

Finalitat: assistència de 42 programadors de la resta de l’Estat espanyol i internacionals en la XXXIII edició de
la Fira de Tàrrega del 5 al 8 de setembre de 2013.

 

Data de concessió: 17 de desembre de 2013

Beneficiari: Queen Mary University of London. Londres (Regne Unit)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 10.500,00 €

Finalitat: manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2013-2014 i realització d’ activitats
acadèmiques i de recerca del Centre d’Estudis Catalans durant l’any 2013.

 

Data de concessió: 30 de setembre de 2013
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Beneficiari: Graduate Center de la City University of New York. Nova York (Estats Units d’Amèrica)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 7.000,00 €

Finalitat: impulsar els estudis catalans dins els programes de doctorat del Graduate Center i realització
d’activitats acadèmiques i de recerca que contribueixin a la seva promoció i difusió durant l’any 2013.

 

Data de concessió: 27 de desembre de 2012

Beneficiari: Universitat de Chicago. Chicago (Estats Units d’Amèria)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 12.500,00 €

Finalitat: docència d’estudis catalans a la Universitat durant el curs 2013-2014.

 

Data de concessió: 30 de desembre de 2013

Beneficiari: Universitat de Stanford. Stanford (Estats Units d’Amèria)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 21.000,00 $

Finalitat: docència d’estudis catalans a la Universitat durant el curs 2013-2014.

 

Data de concessió: 17 de desembre de 2013

Beneficiari: Seoul International Dance Festival. Seül (Corea del Sud)

Tipus: directa concedida a través d’un conveni

Import: 6.366,43 €

Finalitat: participació de la companyia de dansa La Veronal a la 16a edició del Seoul International Dance,
SIDance 2013 i al Busan Dance Market 2013 a les ciutats de Seül i Busan (Corea del Sud) entre els dies 12 i
17 d'octubre de 2013.

 

Barcelona, 5 de març de 2014

 

Josep Marcé i Calderer

Gerent

 

(14.079.054)
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ANUNCIS DIVERSOS

NOTARIA DEL SENYOR SERGI CARDONA COSTA

ANUNCI sobre acreditació d'un excés de cabuda.

SERGI CARDONA COSTA, Notari de L’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a Olot (Plaça
Catalunya, 3) he iniciat a instància dels senyors RAMON BADOSA CASTANY I MARIA DOLORS BADOSA
CASTANYA, acta de notorietat per ACREDITAR L'EXCÉS DE CABUDA de la finca següent :

URBANA.- Casa de planta baixa i dos pisos, al carrer de Sant Cristòfor, número 59 d'aquesta ciutat. Amidada
en setanta-dos metres quadrats (8 metres d'ample per 9 metres de fons). Limita: nord, amb finca número 5
del carrer Pintor Ramon Barnadas d'Agustí Colomer i Planagumà, i amb finca número 7 del mateix carrer Pintor
Ramon Barnadas de José Portas i Palomer; est, amb la finca 61 del carrer Sant Cristòfol de Maria Carmen
Llagostera i Bartrolich; oest, amb la casa número 55 del carrer Sant Cristòfol de Laura Reixach i Vinas i amb la
casa número 57 del mateix carrer Sant Cristòfol de Juan Bartrolí i Bassols; i sud, amb el carrer Sant Cristòfol.

Inscrita al Registre de la Propietat d'Olot, al volum 1604, llibre 671 d'Olot, foli 31, FINCA REGISTRAL 1.925,
inscripció 10a.

 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 84 02417DG578 0S0001KT.

- SUPERFÍCIE REGISTRAL: 72 m2.

- EXCÉS DE CABUDA SOL·LICITAT: 312 m2.

- SUPERFÍCIE RESULTANT: 384 m2.

 

Durant el termini de vint dies, a comptar des del següent al de la publicació de la present, podran comparèixer
els interessats davant el Notari autoritzant per exposar i justificar els seus drets.

 

Olot, 1 de febrer de 2014

 

Sergi Cardona Costa

Notari

 

(14.083.071)
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ANUNCIS DIVERSOS

NOTARIA DEL SENYOR SERGI CARDONA COSTA

ANUNCI sobre acreditació d'un excés de cabuda.

SERGI CARDONA COSTA, Notari de L’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb domicili a la Plaça Catalunya
numero 3 d'Olot, he iniciat a instància dels senyors MARIA VIROSTA COROMINA, MIGUEL VIROSTA COROMINA,
LOURDES VIROSTA COROMINA i DOLORES VIROSTA COROMINA acta de notorietat per ACREDITAR L’EXCÉS DE
CABUDA de la finca següent:

URBANA. Porció de terreny de sol urbà exclosa de la reparcel·lació de Pla Parcial de Can Mulleras, abans finca
numero 54 8 del polígon 23 del pla general de concentració, terreny dedicat al conreu de secà a Sant Privat
d'en Bas, Ajuntament de la Vall d'en Bas. Té una superfície de quatre-cents noranta metres amb seixanta-dos
decímetres quadrats. Limita: nord, parcel·la 18 Can Mulleras de Lourdes Virosta Coromina, parcel·la 19 Can
Mulleras de Miguel Virosta Coromina, parcel·la 20 Can Mulleras de Maria Virosta Coromina, parcel·la 17 Can
Mulleras de Jordi Maya Plana, parcel·la de Endesa Distribución Elèctrica, S.L. i parcel·la 515 del polígon 23 de
Dolores Virosta Coromina; est, amb la referida parcel·la 515 de Dolores Virosta Coromina i camí/ oest, part
amb la parcel·la 10, part amb finca de Francisco Puigvert Bach i part amb finca de Florian Pérez Oliver (segons
Registre també limita amb José Puigvert Berga; i sud, part amb finca de l'Avinguda General Estartús de
Faustino Pérez Oliver i part amb finca de Florian Pérez Oliver.

Inscrita al Registre de la Propietat d'Olot, ai volum 1.045, llibre 22 de la Vall d'en Bas, foli 59, FINCA
REGISTRAL 549, inscripció 4ª.

 

SUPERFÍCIE REGISTRAL: 490,62 m2.

EXCÉS DE CABUDA SOL·LICITAT; 1.460,38 m2.

SUPERFCÍCIE RESULTANT: 1951 m2.

 

Durant el termini de vint dies, a comptar des del següent al de la publicació de la present, podran comparèixer
els interessats davant el Notari autoritzant per exposar i justificar els seus drets.

 

Olot, 1 de febrer de 2014

 

Sergi Cardona Costa

Notari

 

(14.083.072)
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	14.087.035 - RESOLUCIÓ INT/691/2014, de 3 de març, per la qual es resol parcialment la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de l'especialitat de suport tècnic bàsic de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 242/12).


	ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	Departament de Salut
	Institut Català d'Oncologia
	14.085.115 - ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp. 2013/15).


	Departament de Territori i Sostenibilitat
	14.086.081 - EDICTE de 26 de març de 2014, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	Agència Catalana de l'Aigua
	14.086.090 - EDICTE de 27 de març de 2014, pel qual es notifiquen actes administratius d’expedients sancionadors.

	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	14.085.085 - ANUNCI de contractació de serveis (ref. PO07/14).

	Agència de l'Habitatge de Catalunya
	14.086.029 - EDICTE de 27 de març de 2014, de notificació d’acord d’inici de revocació en relació amb un expedient de rehabilitació d’habitatges (RB-00981-10).
	14.086.032 - EDICTE de 27 de març de 2014, de notificació de diverses resolucions en relació amb expedients de renda bàsica d’emancipació.


	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	14.086.061 - EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifica resolució de recurs d’alçada interposat contra resolució d'expedient sancionador (exp. CM-B-193-2010).
	14.086.072 - EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifica l'inici d'expedients sancionadors i propostes de resolució.
	14.086.075 - EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifiquen resolucions d'expedients sancionadors.  
	14.086.077 - EDICTE de 26 de març de 2014, pel qual es notifiquen resolucions d'expedients sancionadors.
	14.080.007 - CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Edicte de 13 de març de 2014, pel qual es notifica la baixa de dos nuclis zoològics del Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya (DOGC núm. 6586, de 20.3.2014).

	Departament de Benestar Social i Família
	14.085.032 - ANUNCI pel qual es declara desert un contracte administratiu especial (exp. 2013/63).
	14.087.093 - CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Edicte de 28 de març de 2014, de notificacions de requeriments de documentació, de tràmits d’audiència i de resolucions en expedients del Fons de garantia de pensions i prestacions (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).
	Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
	14.087.011 - ANUNCI de licitació d'un contracte de gestió de serveis públics (ICASS 2014 25).
	14.087.013 - ANUNCI d’ampliació del termini de presentació d’ofertes d’un contracte de gestió de serveis públics (ICASS 2014 139).
	14.087.014 - ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (ICASS 2013 5650).


	Departament d'Empresa i Ocupació
	14.085.111 - EDICTE de 26 de març de 2014, relatiu a la notificació de diversos requeriments de documentació de sol·licituds d’autorització de treball i de residència i treball per a persones estrangeres.
	14.086.039 - EDICTE de 27 de març de 2014, de notificació de diversos actes administratius.
	Servei d'Ocupació de Catalunya
	14.086.066 - EDICTE de 26 de març de 2014, de notificació de resolució d’inici d’expedient de revocació de la subvenció atorgada relativa a la concessió d’ajuts per a la realització del Programa d’Experiència Professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya (SUMA’T) per a l’any 2010.


	Universitats catalanes
	Universitat de Barcelona
	14.086.071 - ANUNCI de canvi de data d'obertura de pliques corresponent a la licitació del contracte de serveis d'atenció, seguiment i explotació d'infraestructures de xarxa i servidors de la Universitat de Barcelona en règim de 24x7 (exp. 12/2014).
	14.086.110 - ANUNCI de licitació per a l'adjudicació de la concessió del servei de campus d'estiu 2014.

	Universitat Rovira i Virgili
	14.087.007 - ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei.


	Altres ens
	Consorci d'Educació de Barcelona
	14.086.088 - ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. A11003 14 006).



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
	Ajuntaments
	Ajuntament de Begues
	14.080.053 - ANUNCI de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2014.

	Ajuntament de Begur
	14.085.053 - EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana (ple: 25-03-2014).

	Ajuntament de Bellvei
	14.085.094 - EDICTE sobre aprovació del plec de condicions economicoadministratives generals que han de regir la contractació de la gestió del servei públic de neteja d’equipaments municipals.

	Ajuntament de Cornellà de Llobregat
	14.085.064 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres de construcció d’uns horts urbans al carrer Almogàvers.

	Ajuntament de Cunit
	14.085.014 - EDICTE sobre informació pública del plec de clàusules administratives per a l’explotació dels serveis de temporada per a l’any 2014.

	Ajuntament de Gavà
	14.085.080 - ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores dels Premis Gavà Educa-2014.
	14.085.082 - ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases de la V edició del concurs literari de microrelats.
	14.085.083 - ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la participació al concurs de pintura i drets humans corresponents a la convocatòria de l’any 2014, destinades a la imatge del GavaMón 2014.

	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
	14.085.047 - ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2014.

	Ajuntament de Molins de Rei
	14.087.103 - EDICTE sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir l'adjudicació de la concessió administrativa demanial per a l'ús privatiu de diversos espais de domini públic del mercat municipal de Molins de Rei.

	Ajuntament de Montseny
	14.085.087 - ANUNCI sobre informació pública de l'aprovació de la proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d'ordenació urbanístic municipal de Montseny.

	Ajuntament de Ponts
	14.085.119 - ANUNCI sobre sol·licitud de llicència per a un canvi d’orientació i ampliació d’explotació porcina.

	Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
	14.085.016 - ANUNCI sobre convocatòria de la licitació pública del contracte de serveis per al manteniment de paviments a voreres i carrers de vianants del municipi (exp. 06/2014).
	14.085.074 - ANUNCI sobre convocatòria de licitació pública del contracte d'obres d'urbanització del sector 8 de Mira-sol, la capella de Sant Joan (exp. 08/2014).

	Ajuntament de Sant Joan Despí
	14.085.031 - EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de la denominació del Reglament municipal regulador del règim interior dels mercats municipals a Sant Joan Despí.

	Ajuntament de Sant Martí de Tous
	14.085.071 - EDICTE sobre aprovació definitiva del Pla de protecció civil de Sant Martí de Tous.

	Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
	14.087.009 - EDICTE sobre publicació de l'acord d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per al període 2014-2016.

	Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
	14.085.015 - EDICTE sobre aprovació inicial de la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal assenyalada amb el núm. 31.

	Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
	14.085.081 - ANUNCI sobre aprovació inicial del canvi de denominació del mapa de soroll de Santa Perpètua de Mogoda que passa a dir-se mapa de capacitat acústica de Santa Perpètua de Mogoda.
	14.085.079 - ANUNCI sobre aprovació inicial del Pla de protecció civil municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

	Ajuntament de Terrassa
	14.085.050 - RESOLUCIÓ sobre aprovació de la normativa de preinscripció i matrícula d’infants als centres públics d’educació infantil, curs 2014-2015.

	Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
	14.085.010 - ANUNCI sobre aprovació inicial d'uns plecs de clàusules administratives particulars.

	Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
	14.085.037 - EDICTE sobre aprovació del plec de clàusules administratives i de la convocatòria de licitació de les obres del Projecte del Far, centre d'interpretació i acollida turística.
	14.085.038 - ANUNCI sobre la relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de 6 places d’operari/ària.
	14.085.039 - ANUNCI sobre la relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de 3 places d'auxiliar administratiu/iva.


	Consells Comarcals 
	Consell Comarcal del Maresme
	14.085.005 - EDICTE sobre modificació de la jornada laboral i la retribució de l'assessor/a de l’Àrea de Benestar Social i Educació.

	Consell Comarcal del Segrià
	14.085.003 - EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques.


	Diputacions
	Diputació de Girona
	14.085.040 - ANUNCI sobre bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
	14.085.041 - ANUNCI sobre aprovació de les bases i de la convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials per a l'anualitat 2014.


	Altres organismes
	Consorci d'Osona de Serveis Socials
	14.085.017 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de la relació de llocs de treball.



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
	Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Vilanova i la Geltrú
	14.066.075 - EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 647/2012).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Mollet del Vallès
	14.079.063 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 552/2011).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Cerdanyola del Vallès
	14.085.068 - EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 60/2012).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Sant Boi de Llobregat
	14.078.095 - EDICTE sobre procediment de divorci contenciós (exp. 71/2013).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Tortosa
	14.023.079 - EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 571/2013).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 del Vendrell
	14.064.060 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 841/2011).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona
	14.071.086 - EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 1221/2013).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Girona (ant. IN-1)
	14.077.061 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 660/2013).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida (ant. IN-7)
	14.083.045 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1208/2011).

	Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona
	14.085.049 - EDICTE sobre adopció nacional (exp. 554/2012).
	14.085.051 - EDICTE sobre adopció nacional (exp. 467/2012).

	Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona
	14.069.079 - EDICTE sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 408/2012).

	Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona
	14.085.056 - EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 611/2012).

	Jutjat de Primera Instància núm. 24 de Barcelona
	14.085.061 - EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 847/2013).

	Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona
	14.058.050 - EDICTE sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1249/2012).

	Jutjat de Primera Instància núm. 57 de Barcelona
	14.071.090 - EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 490/2013).

	Jutjat de Primera Instància núm. 6 de l’Hospitalet de Llobregat (ant. CI-11)
	14.085.077 - EDICTE sobre judici de guarda i custòdia contenciós (exp. 1016/2012).

	Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Granollers
	14.085.075 - EDICTE sobre divorci contenciós (exp. 1453/2013).


	Jutjats Mercantils
	Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona
	14.084.053 - EDICTE sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 627/2013).



	ANUNCIS DIVERSOS
	Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona
	14.071.009 - ANUNCI sobre subhasta d'armes.

	Cooperativa Multi Disseny, SCCL
	14.083.094 - ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa.

	Institut Ramon Llull
	14.083.084 - EDICTE sobre notificació de diverses resolucions d’expedients (02/L0100 U10 N-1).
	14.078.141 - ANUNCI sobre informació pública de concessió de subvencions (02/G0200 N-2/2013).
	14.079.054 - ANUNCI sobre informació pública de concessió de subvencions (02/G0200 N-3/2013).

	Notaria del senyor Sergi Cardona Costa
	14.083.071 - ANUNCI sobre acreditació d'un excés de cabuda.
	14.083.072 - ANUNCI sobre acreditació d'un excés de cabuda.





