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Barcelona#

EDICTE#

De conformitat amb el que disposa l’article
59.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, es notifica, per
haver estat infructuosos els intents de notifi-
cació personal, a Ma. Evangélica Durall Gam-
boa, com a titular dominical de la finca núme-
ro 2 3r 1a, del carrer Espinoi, de Barcelona;
a Hereus de Josefa Durall Pujol, que per reso-
lució de 10 de febrer de 1998, del Primer
Tinent d’Alcalde i Regidor President de la
Comissió d’Urbanisme i Infrastructura, per
delegació de l’Alcaldia de 21 de febrer de
1997, s’acorda:#

Provar inicialment el Projecte d’urbanitza-
ció de la Paperera Poble Nou (UA£-2) £- Ober-
tura del carrer Bilbao, per import de
258.669.510 pessetes (16 per 100 IVA inclòs);
sotmetre l’expedient a informació pública
durant el termini de vint dies mitjançant anun-
cis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en
un diari dels de major circulació de la pro-
víncia; i notificar£-ho als interessats en aquest
procediment.#

La qual cosa se li notifica per públic
coneixement, de conformitat amb allò que dis-
posa l’article 64 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol.#

L’expedient restarà exposat al públic en el
Departament de Tramitació i Documentació
Urbanística d’aquest Ajuntament (Av. Diago-
nal, 230, planta segona, dies laborables de
dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a
18 hores i de 9 a 14 hores els divendres).
Dins el termini esmentat els interessats podran
examinar£-lo i presentar les al·legacions que
considerin pertinents.#

Barcelona, 16 de febrer de 1998.#
El Secretari delegat, Carles Asperó i Fageda.#

0298011029
A

Barcelona#

ANUNCI#

Finalitzada la contractació de les obres de
renovació del paviment del carrer Laforja entre
els carrers Calvet i Santaló de Barcelona, adju-
dicat a l’empresa Grupo Acciona, S.A. (abans
Cubiertas y Mzov, S.A.), es fa públic als efectes
de cancel·lació de la garantia definitiva i en
compliment d’allò que disposa l’article 88 del
Reglament de Contractació de les Corpora-
cions Locals, per a què en el termini de quinze
dies puguin presentar reclamacions els qui
creguin que tenen algun dret exigible a l’es-
mentat contractista, per raó del contracte
garantitzat.#

Barcelona, 24 de novembre de 1997.#
La Secretària delegada, Elena Ariza i Car-

denal.#
0297051120

A

Barcelona#

ANUNCI#

Finalitzada la contractació de les obres de
renovació del paviment del carrer Laforja entre
els carrers Calvet i Muntaner de Barcelona,
adjudicat a l’empresa Grupo Acciona, S.A.,
(abans Cubiertas y Mzov, S.A.), es fa públic
als efectes de cancel·lació de la garantia defi-
nitiva i en compliment d’allò que disposa l’ar-
ticle 88 del Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals, per a què en el termini
de quinze dies puguin presentar reclamacions
els qui creguin que tenen algun dret exigible
a l’esmentat contractista, per raó del contracte
garantitzat.#

Barcelona, 24 de novembre de 1997.#
La Secretària delegada, p.d., Elena Ariza i

Cardenal.#
0297051118

A

Barcelona#

ANUNCI#

De conformitat amb l’article 70.2 de la Llei
reguladora de les Bases de règim local es fa
públic tot seguit el text de l’Ordenança sobre
conservació i seguretat dels paraments exte-
riors dels edificis, aprovada pel Consell Plenari
inicialment el 21 de novembre de 1997 i defi-
nitivament el 27 de febrer de 1998, perquè
entri en vigor a partir del 22 de març de 1998,
un cop expirat el termini establert en l’article
citat.#

Barcelona, 6 de març de 1998.#
El Secretari general, Romà Miró i Miró.#
Núm. expedient: 97DE005#
Assumpte: Ordenança sobre conservació i

seguretat dels paraments exteriors dels edificis#
Les Ordenances metropolitanes d’edifica-

ció inclouen un article, el 121 bis, en virtut
del qual es faculta l’Ajuntament per a establir
les normes generals que regulin les obliga-
cions dels propietaris de mantenir en condi-
cions de seguretat les seves edificacions. Es
pretén amb aquesta facultat omplir una lla-
cuna legal existent a la normativa vigent i que
mereix el seu desenvolupament. La present
proposta es formula per a concretar les obli-
gacions dels propietaris i la forma d’acredi-
tar£-ne el compliment.#

Aprovada inicialment l’Ordenança propo-
sada i sotmesa a l’exposició pública per al·le-
gacions, una vegada valorades les presenta-
des, es proposa com a text definitiu el següent:#
ORDENANÇA SOBRE CONSERVACIÓ I SEGURETAT
DELS PARAMENTS EXTERIORS DELS EDIFICIS#
Article primer#

L’objecte d’aquesta ordenança és la regu-
lació de l’acreditació del compliment del deu-
re dels propietaris de mantenir els seus edificis,
amb independència del seu ús, en tots els ele-
ments exteriors dels edificis (façanes i cober-
tes) que puguin afectar tercers o la via pública,
en perfecte estat de conservació.#

Article segon#
Els propietaris d’edificis, d’acord amb allò

establert a l’article 251 del Text refós de la
legislació urbanística vigent a Catalunya, han
de mantenir£-los en condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic.#
Article tercer#

Tots els propietaris d’edificis d’una antigui-
tat superior als quinze anys hauran de disposar
del corresponent certificat de seguretat, emès
pel tècnic competent o entitats col·laborado-
res que es puguin crear, en el qual s’acrediti
l’estat de conservació i de seguretat dels ele-
ments exteriors dels edificis que donin a la
via pública o puguin afectar tercers, com s’in-
dica a l’article primer d’aquesta Ordenança.#

L’acreditació del compliment del deure dels
propietaris de mantenir els seus edificis en els
seus paraments exteriors, també es podrà dur
a terme amb el dictamen tècnic previst a l’ar-
ticle 6 del Decret 158/97, de 8 de juliol, que
regula el Llibre de l’edifici o pel carnet de
manteniment que pugui crear l’Institut Muni-
cipal del Paisatge Urbà.#

El certificat es renovarà cada deu anys, hau-
rà de contenir almenys els elements i espe-
cificacions indicats al model que es repro-
dueix a l’Annex d’aquesta Ordenança i haurà
d’anar acompanyat amb les fotografies corres-
ponents.#

L’Ajuntament de Barcelona, a través del ser-
vei tècnic competent, podrà exigir aquest cer-
tificat en tot moment.#
Article quart#

El procediment per a exigir el deure de con-
servació de les façanes exteriors i cobertes es
pot iniciar d’ofici o a instància de qualsevol
persona que tingui coneixement del seu
incompliment.#
Article cinquè#

L’incompliment pel propietari de l’obliga-
ció establerta a l’article 3r., facultarà l’Admi-
nistració per requerir£-ne el compliment, en el
termini d’un mes, llevat que s’apreciïn cir-
cumstàncies de perillositat que justifiquin la
seva presentació amb la màxima urgència.#
Article sisè#

L’interessat haurà d’acreditar el compliment
de l’ordre municipal amb l’aportació del cer-
tificat de seguretat o amb algun dels altres
documents ressenyats a l’article 3r. amb el
contingut mínim que s’hi expressa.#
Article setè#

Si com a conseqüència del certificat se’n
deriva la necessitat de fer obres de conservació
i seguretat, els propietaris les hauran de rea-
litzar en els terminis fixats en el mateix cer-
tificat, la qual cosa hauran d’acreditar amb
el corresponent certificat final d’obres emès
pel tècnic director.#

L’Ajuntament, en execució de la seva potes-
tat administrativa, podrà iniciar el pertinent
procediment d’inspecció urbanística i ordenar
l’execució de les obres que es continguin en
el certificat i les que l’informe tècnic muni-
cipal, en el seu cas, considerés pertinents, a
càrrec de l’interessat, i s’iniciarà el procedi-
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ment previst als articles 98 i següents del
Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de
juny, en relació amb el Reglament de disci-
plina urbanística.#
Article vuitè#

En cas d’incompliment s’incoarà el proce-
diment d’execució subsidiària d’acord amb
allò establert al Reglament de disciplina urba-
nística i Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. Tot això amb independència
del procediment sancionador que es pugui
incoar d’acord amb la normativa urbanística
vigent.#
Article novè#

Constituiran infraccions en matèria de con-
servació dels paraments exteriors dels edificis
aquelles conductes que es tipifiquin com a
tals en aquesta Ordenança i en especial les
següents:#

a) No disposar del pertinent certificat de
seguretat o tenir£-lo caducat.#

b) No presentar el certificat de seguretat
a l’Ajuntament una vegada requerit per fer£-ho.#

c) No realitzar les obres necessàries que
es poguessin indicar o descriure al certificat
i/o en l’informe tècnic municipal, en el termini
indicat.#

d) No complir l’ordre d’execució que
adopti l’Ajuntament.#
Article desè#

Les infraccions a què es refereix aquesta
Ordenança se sancionaran d’acord amb el que
estableix la Llei, amb les multes següents:#

1. Les infraccions descrites a les lletres a)
i b) de l’article anterior, en la quantia que
determini la Llei.#

2. Les infraccions descrites a la lletra c) de
l’article anterior, del 10 al 15 per cent del
cost total de l’obra a realitzar.#

3. Les infraccions descrites a la lletra d)
de l’article anterior, del 15 al 20 per cent del
cost de l’obra a realitzar.#
Article onzè#

En el cas que per aplicació d’aquesta Orde-
nança s’incoés expedient sancionador per
dues o més infraccions tipificades entre les
que existís connexió de causa a efecte, s’im-
posarà una sola sanció, la corresponent a la
sanció més elevada.#

En la resta de casos, als responsables de
dues o més infraccions se’ls imposaran les
multes corresponents a cadascuna de les
infraccions comeses.#
Article dotzè#

Les obres de conservació que es realitzin
com a conseqüència del certificat podran
sol·licitar els ajuts que a l’efecte aprovi l’A-
juntament, els quals s’establiran d’acord amb
uns barems en relació a la inversió efectuada.#
Disposició transitòria primera#

Per a complir l’obligació establerta a l’ar-
ticle 3r., s’estableixen els següents terminis
màxims, comptats des de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança, segons l’antiguitat de
l’edifici:#

£—edificis de més de 100 anys, als tres anys#

£—edificis entre 50 i 100 anys, als cinc anys#
£—edificis entre 10 i 50 anys, als sis anys#
En cap cas aquesta disposició transitòria pot

justificar l’incompliment de l’obligació de
conservació i manteniment de la seguretat dels
edificis, tal i com es refereix a l’article 2n.
de la present Ordenança.#
Disposició transitòria segona#

S’entén com a ajuts a concedir per l’Ajun-
tament (art. 12è. d’aquesta Ordenança) els que
es concedeixen a l’empara del procediment
regulador del foment de les activitats de la
campanya municipal per a la protecció i millo-
ra del paisatge urbà i els que en el futur es
puguin atorgar en base a nous acords muni-
cipals o a convenis i ajuts d’altres adminis-
tracions amb competències en habitatge.#
Disposició transitòria tercera#

Els edificis existents que, amb independèn-
cia de la seva antiguitat, hagin estat sotmesos
a obres de rehabilitació que incloguin els ele-
ments objecte d’aquesta Ordenança, per a les
quals hauran d’haver sol·licitat la pertinent lli-
cència municipal, podran justificar el com-
pliment dels seus deures de conservació amb
el certificat final d’obra emès pel tècnic direc-
tor; el còmput del termini per a complir amb
les disposicions d’aquesta Ordenança comen-
çarà a partir de l’emissió d’aquest certificat
final d’obres.#

Barcelona, 29 de gener de 1998.#



¢Núm. 65 / Pàg. 3917 / 3 / 1998 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA¢

¢#Administración Local#¢

0298011275
A




