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Arenys de Munt

EDICTE

En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona núm. 229, de data 23-09-08 (pàg.
22) s'ha publicat l'edicte d'aprovació inicial
del Pla Especial de regulació de l'ús i edifica-
bilitat de la Masia Ca l'Olivé, per error.

El contingut de l'edicte que s'havia de
publicar era el següent:

L'alcaldia presidència, per resolució de
data 15-09-08, ha acordat aprovar definitiva-
ment l'expedient per a la modificació del sis-
tema d'actuació de la Unitat d'Actuació
"Santa Rosa dels Pins", a petició de la presi-
denta de la mateixa, de compensació a repar-
cel·lació per cooperació, en virtut del proce-
diment que determina l'art. 113.1.d) i 2 de la
Llei 1/2005, d'Urbanisme.

Es dóna publicitat del present acord, a
efectes del que disposa l'art. 98.4 del Text
Refós 1/2005, d'Urbanisme.

Arenys de Munt, 23 de setembre de 2008.
La Secretària accidental, Gemma García

Ramos.

022008025584
A

Argentona

ANUNCI

Per Ple Corporatiu de data 16 de setembre
de 2008, es va aprovar inicialment, i en el
supòsit de que en el tràmit d'informació
pública no es presentessin al·legacions o sug-
geriments, provisionalment la modificació
puntual del Pla General d'Ordenació que té
per objecte fixar l'àmbit del polígon de refor-
ma urbana que servirà de base per a possibi-
litar la delimitació d'una Àrea Residencial
Estratègica (ARE) en aquesta zona.

El que s'exposa al públic pel termini d'un
mes, als efectes d'al·legacions o suggeriments
per persones interessades.

L'expedient núm. 816/2008 es pot consul-
tar a les dependències municipals dilluns de
8,30 a 14,30 i de dimarts a divendres de 8,30
a 14 hores.

Argentona, 18 de setembre de 2008.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.

022008025279
A

Argentona

EDICTE

Donat que no s'han pogut practicar les
notificacions a les persones que es diran i, en
compliment de l'article 59.4 de la llei 30/92
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per mitjà del present
edicte es comunica als interessats que, per tal
que puguin tenir coneixement íntegre dels

actes que s'esmenten a continuació, puguin
comparèixer a les dependències municipals
de l'Ajuntament d'Argentona, dins del termi-
ni de deu dies, a comptar des de l'endemà de
la data de publicació d'aquest edicte al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

En cas de no comparèixer en el termini
indicat, es considerarà produïda la notifica-
ció a tots els efectes legals a partir del dia
següent al venciment del termini indicat.

Expedient número: 574/2006 relatiu al
projecte de reparcel·lació de la unitat d'ac-
tuació "R" entre Can Ferraters i la Font Picant,
d'Argentona.

Acte administratiu que es notifica: Decret
de l'Alcaldia de data 17 de juny de 2008 per
l'aprovació inicial del projecte de
reparcel·lació de la Unitat d'actuació "R",
entre Can Ferraters i la Font Picant.

Interessats: Maria Glòria Roca Deu.
Javier Gallardo Pueyo.
Mª Angeles Molina Zamora.
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.
Caja Rural Intermediterranea, Sociedad

Cooperativa de Crédito.
Argentona, 17 de setembre de 2008.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.

022008025295
A

Bagà

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple,
amb el quòrum legalment establert, en sessió
ordinària celebrada el dia 1 de setembre
d'enguany, l'expedient de la modificació de
la Plantilla del personal de l'Ajuntament de
Bagà per a l'any 2008, estarà de manifest al
públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament,
per espai de quinze dies hàbils, des de l'en-
demà al de la seva publicació, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple tal com
disposa l'article 126.3 del Reial Decret Legis-
latiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'apro-
va el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local. L'esmentat
expedient es considerarà aprovat definitiva-
ment si durant el termini d'exposició al
públic no s'hi presenten reclamacions, ja
que, en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les, abans de la
seva aprovació definitiva

Bagà, 9 de setembre de 2008.
L'Alcalde, Nicolás Viso Alamillos.

022008025229
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-

dient, incoat per France Telecom España,
S.A., per a la concessió de llicència ambien-
tal per l'exercici de l'activitat de estació base
de telefonia mòbil DCS/UMTS. en el local
situat a C. Casp, 116-120, (Exp. 00-2008-
0094).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona,18 de setembre de 2008.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022008025420
A

Barcelona

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 07PC1306
El Plenari del Consell Municipal, en sessió

celebrada el 25 de juliol de 2008, adoptà el
següent acord:

Aprovar definitivament, de conformitat
amb l'article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla especial d'ordenació dels
establiments comercials majoristes en deter-
minats sectors dels barris de la Dreta de l'Ei-
xample i Fort Pienc del Districte de l'Eixam-
ple i del barri de Sant Pere, del Districte de
Ciutat Vella, d'iniciativa municipal, amb les
modificacions a què fa referència l'informe
de la Direcció de Serveis de Planejament; i
resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d'informació pública de l'aprovació
inicial, de conformitat amb l'informe de l'es-
mentada Direcció, de valoració de les
al·legacions; informes, tots dos, que consten
a l'expedient i, a efectes de motivació, es
donen per reproduïts.

Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aques-
ta publicació. No obstant, se'n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri conve-
nient.

L'expedient restarà exposat, per a la con-
sulta i la informació que preveu l'article
101.1 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, a
l'arxiu de planejament de la Direcció Tècni-
ca d'Urbanisme i Infraestructures (Sector
d'Urbanisme i Infraestructures. Av. Diagonal,
núm. 240, planta quarta, 08018 Barcelona).

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL
D'ORDENACIÓ DELS ESTABLIMENTS
COMERCIALS MAJORISTES EN
DETERMINATS SECTORS DELS BARRIS DE

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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LA DRETA DE L'EIXAMPLE I FORT PIENC
DEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE I DEL
BARRI DE SANT PERE DEL DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Objecte del pla especial
És objecte del Pla especial l'ordenació dels

establiments comercials majoristes a determi-
nats sectors dels barris de la Dreta de l'Ei-
xample i Fort Pienc del Districte de l'Eixam-
ple i del barri de Sant Pere del Districte de
Ciutat Vella a la ciutat de Barcelona.

La necessitat de l'ordenació de noves
obertures o ampliacions d'establiments majo-
ristes ve determinada pels impactes que una
concentració excessiva d'aquest tipus d'esta-
bliments provoca sobre tres béns d'interès
general:

a) L'ocupació de l'espai públic viari (carrer
i voreres) per activitats de càrrega i descàrre-
ga, tant en vehicles de gran dimensió (descà-
rrega a magatzem majorista), com la càrrega
a tot tipus de vehicle, en especial furgonetes i
automòbils adaptats al transport, que col·lap-
sen la circulació i sostrauen places d'aparca-
ment per a l'ús de veïns i usuaris en general.

b) Els perills derivats de la concentració
d'usos majoristes en espais ja saturats, pel
que fa a la càrrega de foc i a les possibilitats
de propagació de sinistres d'incendi.

c) La generació excessiva de residus sòlids,
en especial envasos i embalatges, que contri-
bueixen a embrutar els punts i espais urbans
en que es concentren aquestes activitats.
Article 2: Documentació del pla especial

La documentació que forma el Pla espe-
cial són la memòria informativa i justificativa,
la normativa i els plànols d'ordenació.

En cas de contradicció entre la norma grà-
fica i l'escrita prevaldrà aquesta darrera, el
criteri general sobre el particular així com la
seva interpretació d'acord als continguts de
la memòria justificativa i d'ordenació.
Article 3: Legislació aplicable i planejament
concordant

3.1. Legislació aplicable:
El Pla especial d'ordenació dels establi-

ments majoristes en determinats sectors del
Districte de l'Eixample de Barcelona, es fona-
menta en el que disposen els articles 68.4 i
68.5 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya 1; els articles
92.2a) i 93.6 del Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'Urbanisme; l'art. 67.2. de la Llei
22/1998 de 30 de desembre de la Carta
municipal de Barcelona.

3.2. Planejament marc:
El Pla especial desenvolupa i especifica els

següents articles de la normativa del Pla
General Metropolità.

- Article 278, pel que fa als usos comer-
cials.

- Article 302 al 313, pel que fa a la regla-
mentació detallada d'usos en el sòl urbà.

Article 4: Execució del pla especial
El Pla especial s'executa mitjançant la

concessió de les oportunes autoritzacions i
llicències d'obertura o ampliació d'acord
amb allò que s'especifica l'article 71 de la
Llei 22/1998 de 30 de desembre de la Carta
municipal de Barcelona.

CAPÍTOL II: DEFINICIONS

Article 5: Definició de les activitats incloses:
Establiments de venda al major o majoristes,
afectes a la normativa d'aquest pla especial

Als efectes del present Pla especial, es
considera com establiments de venda al
major o detall als establiments de més de 400
metres quadrats de superfície total destinats a
la venda majorista, o a l'engròs, de tota clas-
se d'articles.

Es corresponen a l'agrupació 61 de l'Im-
post d'Activitats Econòmiques (IAE), amb
l'excepció del grup 618 (Comerç al major en
zones i dipòsits francs).

Tenen per tant la consideració de
comerços o establiments majoristes, aquells
que realitzen les activitats emparades pels
epígrafs que conformen els grups de classifi-
cació establerts al Reial Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'a-
proven les tarifes i la Instrucció de l'impost
sobre activitats econòmiques (IAE) següents:
611 (Comerç al major de tot tipus de merca-
deria); 612 (Comerç al major de matèries pri-
meres agràries, productes alimentaris, begu-
des i tabacs); 613 (Comerç al major de tèxtils,
confecció, calçat i articles de cuiro); 614
(Comerç al major de productes farmacèutics,
perfumeria i manteniment de la llar); 615
(Comerç al major d'articles de consum de
llarga durada); 616 (Comerç al major interin-
dustrial de la mineria i química); 617 (altre
comerç al major interindustrial); 619 (Comerç
al major no especificat anteriorment).

Aquests epígrafs es corresponen igualment
a l'apartat 51 de la Classificació Catalana
d'Activitats Econòmiques (CCAE), prevista al
Decret 97/1995, de 21 de febrer, de classifi-
cació catalana d'activitats econòmiques
(CCAE) amb els següents grups:

51.1. Intermediaris del comerç; 51.2.
Comerç a l'engròs de primeres matèries agrà-
ries i d'animals vius; 51.3. Comerç a l'engròs
de productes alimentaris, begudes i tabac;
51.4. Comerç a l'engròs de productes de
consum, diferents dels alimentaris; 51.5.
Comerç a l'engròs de productes no agraris
semielaborats, ferralla i productes de rebuig;
51.6. Comerç a l'engròs de maquinària i
equips; 51.7. Altres tipus de comerç a
l'engròs.
Article 6: Criteris generals

En tot cas, i especialment per determinats
tipus d'activitats, prevaldrà el criteri establert
a l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de l'Administració Ambien-
tal de Barcelona (aprovada el 29 de març de
2001, BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA num.
113 de 11 de maig), amb les limitacions que
aquesta imposa per raons ambientals i de
seguretat.

Article 7: Establiments de venda al major i al
detall de forma simultània

7.1 Els establiments destinats simultània-
ment a venda al detall i al major (o a
l'engròs), es consideraran, a efectes d'aquest
pla especial, establiments majoristes.

7.2. En el cas de venda al major i de detall
de forma simultània, li serà d'aplicació a la
part dedicada a la venda al detall la legisla-
ció prevista a l'article 3 del present Pla espe-
cial i la Llei 18/2005 de 27 de desembre, d'e-
quipaments comercials, les disposicions que
la desenvolupen, el Pla territorial sectorial
d'equipaments comercials, així com les dis-
posicions del Pla especial de l'equipament
comercial i els usos no alimentaris de Barce-
lona (aprovat pel plenari municipal el 23 de
febrer del 2007, publicació al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA el 13 d'abril del 2007).
Article 8: Definició de paràmetres als efectes
d'aquest pla especial

8.1. Superfície total del local: Ateses les
especials característiques de l'activitat
comercial majorista, i els impactes que el seu
exercici provoca sobre l'espai urbà al que
donen front les finques en que s'implanten
aquests usos i activitats, el paràmetre defini-
tori (i limitatiu) de l'ús és la superfície total
del local (que inclou superfície de venda,
magatzems, oficines, serveis i, en el seu cas,
àrees internes de càrrega i descàrrega).

8.2. El cas especial de les ampliacions. En
el cas d'ampliacions d'establiments amb
llicència anterior a l'entrada en vigor del pla,
s'entendrà que l'establiment està subjecte a
les determinacions del pla especial, sempre
que el local superi els 400 metres quadrats
de superfície total, una vegada produïda
l'ampliació, amb independència de la
grandària d'aquesta última.

8.3. Accessos interiors: als efectes d'apli-
cació del paràmetre de superfície total, es
considerarà com a tal la totalitat de les
superfícies dels locals que tinguin accessos
interiors i comunicats entre si, amb inde-
pendència que pertanyin a diverses plantes
d'un mateix edifici o finca, que pertanyin a
finques confrontants i tinguin un mateix o
diversos titulars o propietaris

8.4. Molls de càrrega i descàrrega inte-
riors: Es tracta de les superfícies destinades a
la càrrega i descàrrega de vehicles i les zones
pròpies per a l'aparcament i detenció dels
vehicles durant aquesta operació.

8.5: Accés al local o establiment: A efectes
de computar les distàncies es considera, en
cas d'haver-n'hi més d'un, com accés al local
o establiment, el que estigui més proper al
perímetre d'especial restricció, definit a l'arti-
cle 10.

CAPÍTOL III: ORDENACIÓ DELS ESTABLIMENTS I
ACTIVITATS COMERCIAL AL MAJOR DE TOT TIPUS
D'ARTICLES

Article 9: Àmbit d'ordenació
L'àmbit d'ordenació és el perímetre deli-

mitat pels carrers Consell de Cent - Nàpols -
Carretera de Ribes - Avinguda Vilanova - Pas-
seig Lluís Companys - Rec Comtal - Passatge
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Hort dels Velluters - Plaça de Sant Pere - Sant
Pere Mitjà- Verdaguer i Callís - Plaça Lluís
Millet - Via Laietana- Plaça Urquinaona -
Fontanella - Plaça de Catalunya - Passeig de
Gràcia.
Article 10: Divisió de l'àmbit en perímetres o
zones d'ordenació

L'àmbit d'ordenació descrit a l'article ante-
rior, es divideix en dos perímetres o zones
d'ordenació:

10.1. Perímetre o zona d'especial restric-
ció. Aquest perímetre és el delimitat pels
carrers Roger de Lluria, Gran Via de les Corts
Catalanes, Passeig de Sant Joan, Passeig Lluís
Companys - Rec Comtal - Passatge Hort dels
Velluters - Plaça de Sant Pere - Sant Pere
Mitjà - Verdaguer i Callís - Plaça Lluís Millet -
Via Laietana- i Plaça Urquinaona.

10.2. Perímetre d'ordenació general: Com-
pren les illes de l'àmbit d'ordenació no inclo-
ses en el perímetre o zona d'especial restric-
ció.
Article 11: Relacions amb la zonificació del
PGM i el planejament derivat

Les determinacions d'aquest Pla especial,
pel que fa a les condicions de implantacions
dels establiments majoristes en les zones i
perímetres definits, són d'aplicació en el
marc de la normativa d'usos del Pla General
Metropolità i dels diferents planejaments
derivats vigents en cada moment, en espe-
cial, si s'escau, el PECNAB.

En aquest sentit la normativa d'aquest pla
especial concreta les condicions d'ús esta-
blertes en els esmentats plans.
Article 12: Condicions de compatibilitat de
l'ús en funció del perímetre en que es
pretenen implantar o ampliar

12.1: Perímetre o zona d'especial restric-
ció:

Queda prohibida l'obertura de nous esta-
bliments de més de 400 metres quadrats de
superfície total del local, dedicats als usos i
activitats definits a l'article 5. També queden
prohibides les ampliacions d'establiments
existents sempre que superin els 400 metres
quadrats amb la ampliació, amb independèn-
cia de la grandària d'aquesta.

12.2. Perímetre d'ordenació general:
Queda prohibida l'obertura de nous esta-

bliments de més de 400 metres quadrats de
superfície total del local, dedicats als usos i
activitats definits a l'article 5, amb un accés
situat a menys de 100 metres de l'accés d'un
establiment majorista preexistent que reunei-
xi les condicions establertes en l'esmentat
article.

També queden prohibides les ampliacions
d'establiments existents sempre que superin
els 400 metres quadrats amb la ampliació,
amb independència de la grandària d'aques-
ta, i que tinguin un accés situat a menys de
100 metres de l'accés d'un establiment majo-
rista preexistent que reuneixi les condicions
establertes en l'esmentat article.

12.3. Amplada dels carrers:
En tot cas queda prohibida l'obertura o

ampliació dels establiments majoristes regu-

lats per aquest pla en carrers amb amplada
(entre façana i façana) inferiors a 15 metres.
Article 13: Criteris per determinar les
distàncies entre establiments als efectes de
les condicions de compatibilitat de l'ús

13.1. Per determinar les distàncies entre
accessos, aquests es mesuraran segons la
línia recta imaginària, sense tenir en compte
l'alçada de les edificacions de conformitat
amb l'establert a l'article 25.2 de l'Orde-
nança municipal de les activitats i dels esta-
bliments de concurrència pública de Barcelo-
na i d'acord amb el gràfic que figura a l'An-
nex III d'aquesta Ordenança.

13.2. Per a l'atorgament de qualsevol
llicència de nova implantació de local o esta-
bliment majorista, de més de 400 metres
quadrats de superfície total, es tindrà en
compte la distància de 100 metres establerta
a l'article 12, fins i tot en el supòsit que l'es-
tabliment es trobi fora de l'àmbit definit a
l'article 9.

CAPÍTOL IV: DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS
LOCALS I ESTABLIMENTS MAJORISTES

Article 14: Reserves per operacions de
càrrega i descarrega a l'interior dels locals i
establiments majoristes

El nou establiment majorista, o si s'escau
l'ampliació d'un preexistent, en les condi-
cions establertes per aquest pla especial,,
haurà de disposar d'un àrea interior per ope-
racions de càrrega i descàrrega, en una pro-
porció del 10% de la superfície total del
local, amb un mínim de 40 metres quadrats

En el mateix sentit haurà de disposar de la
corresponent llicència de gual, d'acord amb
allò que disposa l'Ordenança de circulació
de vianants i vehicles (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 13 de 15 de gener del 1999).

Les operacions de càrrega i descàrrega en
aquests casos hauran de desenvolupar-se
obligatòriament en les àrees interiors espe-
cialment previstes per aquesta funció.
Article 15: Reserves per emmagatzematge de
residus sòlids l'interior dels locals i
establiments majoristes

Els nous establiments majoristes, o si s'es-
cau l'ampliació d'un preexistent, en les con-
dicions establertes per aquest pla especial
hauran de disposar d'un àrea interior per
emmagatzematge, tria selectiva i compacta-
ció de residus sòlids, d'una superfície mínima
de 20 metres quadrats.

CAPÍTOL V: DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Article 16: Intervenció administrativa
16.1. Queden subjectes a aquest pla espe-

cial, l'obertura, ampliació i trasllat dels esta-
bliments comercials individuals destinats a la
venda majorista o a l'engròs de qualsevol
tipus d'articles en els termes que es fixen en
el capítol II d'aquesta normativa.

16.2. L'obertura de nous establiments de
venda majorista o a l'engròs estarà subjecte
en tots els casos a règim de llicència.

16.3. La concessió de llicències munici-
pals per les activitats i establiments de venda

majorista o a l'engròs es regula a l'ordenança
municipal d'activitats i de intervenció inte-
gral d'administració ambiental de 30 de març
de 2001, llevat d'allò que es determini en la
normativa d'aquest pla especial.
Article 17: Definició del concepte d'usos
disconformes

17.1. Aquells usos comercials o establi-
ments preexistents en el moment d'entrada
en vigor d'aquest pla especial, i que resultes-
sin prohibits per aplicació d'aquesta normati-
va, tindran la consideració "d'usos comer-
cials disconformes", i els hi es d'aplicació
allò que disposa al respecte la normativa
urbanística, en relació a obres de manteni-
ment i consolidació, prohibició d'amplia-
cions i reconstrucció integral dels edificis,
etc.

17.2. La prohibició d'ampliació dels esta-
bliments no afectarà a aquells projectes que
tinguin per objecte dotar als establiments d'à-
rees per a la realització de les operacions
descrites al capítol IV (àrees de càrrega i
descàrrega i emmagatzematge de residus
sòlids). En tot cas les autoritzacions necessà-
ries no superaran el límit de 200 metres qua-
drats de superfície total.

Així mateix, poden autoritzar-se obres en
aquests establiments que tinguin com a finali-
tat augmentar-ne la seguretat.
Article 18: Règim de les llicències, les
activitats disconformes

18.1. Les llicències que emparen els usos
comercials disconformes són transmissibles

18.2. Les llicències corresponents a activi-
tats que el Pla Especial defineix com a dis-
conformes i que estiguin en el perímetre o
zona d'especial restricció definit a l'article 10
podran ser objecte de revocació quan s'hagi
cessat l'esmentada activitat per un període de
sis mesos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La concessió de llicència d'obres que tin-
gui com a finalitat l'augment de la superfície
del local o a la seva millora funcional reque-
riria la dotació dels espais de càrrega i descà-
rrega interior (art. 14) i tria selectiva d'escom-
braries (art. 15). No estaran subjectes a
aquesta obligació ¡les actuacions dirigides a
augmentar la seguretat del local, en especial
a la millora de prevenció d'incendis

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primer
En funció dels impactes de les activitats

majoristes descrits a l'article 1 (ocupació de
l'espai viari, càrrega de foc i generació de
residus sòlids), i en aplicació de l'article 8.1.
d'aquesta normativa, estaran subjectes a les
determinacions d'aquest pla especial, els
locals destinats a magatzem per a l'exercici
de les activitats majoristes, encara que no s'hi
realitzi venda directa.
Segona

En tot cas serà d'aplicació als establiments
majoristes amb independència de la seva
localització i superfície, allò que es disposa



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

26 / 9 / 2008 Núm. 232 / Pàg. 35

en l'Ordenança Municipal d'Usos del Paisat-
ge Urbà de Barcelona, de 26 de març del
1999 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 146 de
19 de juny del 1999) en relació a la disposi-
ció dels rètols, exposició de productes en
façana, exposició de productes fora dels tan-
caments dels establiments, etc.
Tercera

En tot els establiments majoristes amb
independència de la seva localització i
superfície hauran de disposar de locals inte-
riors per a la recollida selectiva de brossa,
d'acord amb el que determina l'article 15,
amb una superfície equivalent al 5% dels
locals en establiments inferiors als 400 m2.

DISPOSICIÓ FINAL

De manera periòdica, i com a màxim cada
quatre anys, caldrà procedir a la revisió d'a-
quest Pla especial, valorant els seus efectes
durant aquest període i introduint, en funció
d'això les modificacions que siguin pertinents

En aquest sentit els serveis tècnics dels dis-
trictes establiran anualment un informe sobre
el número de llicències concedides, la loca-
lització dels nous establiments, el nombre
d'infraccions detectades tant en l'aplicació
d'aquesta normativa com en el seguiment
d'establiments emparats per llicències o auto-
ritzacions de caràcter general abans de l'en-
trada en vigor del pla.

CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS ALS EFECTES DE
L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES, INCLOSES EN
EL PLA ESPECIAL

6 Comerç, restaurants i hospedatge.
Reparacions

61 Comerç al major
611 Comerç al major de tota classe de

mercaderies especificades en els grups 612,
al 617 i 619.

612 Comerç al major de matèries primes
agràries, productes alimentaris, begudes i
tabacs

612.1 Comerç al major de tota classe de
productes alimentaris, begudes i tabacs espe-
cificats en els epígrafs 612.2 al 612.7 i 612.9.

612.2 Comerç al major de cereals, llavors,
plantes, abonaments, substàncies, fertilit-
zants, planguicides, animals vius, tabac en
rama, aliments pel bestiar i matèries marines
(peixos vius, algues, esponges, conquilles,
etc.)

612.3 Comerç al major de fruites i fruits,
verdures, patates, llegums fresques i hortalis-
ses (aquest epígraf compren la neteja, classifi-
cació i envasos dels productes que es comer-
cialitzen).

612.4 Comerç al major de carns, produc-
tes i derivats càrnics elaborats, ous, aus i
caça

612.5 Comerç al major de llet, productes
làctics, mel, olis i greixos comestibles

612.6 Comerç al major de begudes i tabac
(aquest epígraf compren al major d'alcohols i
begudes alcohòliques, begudes refrescants i
aigües de beguda embassada, així com el
comerç al major de productes del tabac)

612.7 Comerç al major de vins i vinagres

del país.
612.8 Comerç al major de peixos i altres

productes de la pesca i de la agricultura
(aquest epígraf compren el comerç al major
de peixos, crustacis i mol·luscos, etc.)

612.9 Comerç al major d'altres productes
alimentaris n.c.o.p (aquest epígraf compren
el comerç al major de productes alimentaris
no especificats en els epígrafs anteriors del
grup "comerç al major de matèries primeres
agràries, productes alimentaris, begudes i
tabac" (612), tal com arròs, farina, llegums
seques, sucre, conserves, productes de confi-
teria, fruits secs, encurtits, cafè, té, cacau,
espècies, etc.)

613 Comerç al major de tèxtils, confecció,
calçat i articles de cuir

613.1 Comerç al major de tota classe de
productes tèxtils, de confecció, calçat i arti-
cles de cuir especificats en els epígrafs 613.2
al 613.5 i 613.9

613.2 Comerç al major de teixits per
metres, tèxtils per a la llar i catifes (aquest
epígraf compren el comerç al major de teixits
per metres, roba de llit, roba blanca, tapisse-
ria i altres tèxtils per a la llar, feltre linòleum,
catifes i tapissos, estores, etc.

613.3 Comerç al major de peces exteriors
de vestir

613.4 Comerç al major de calçat, pellete-
ria, articles de cuir i marroquineria (aquest
epígraf compren el comerç al major de
calçat, pelleteria i similars, articles de cuir,
marroquineria, articles de viatge, guanicione-
ria i altres manufactures de pell, cuir i succe-
danis)

613.5 Comerç al major de camiseria, llen-
ceria, merceria i gènere de punt (aquest epí-
graf compren al comerç al major de camise-
ria, llenceria, peces interiors, merceria, calce-
teria, i altres gèneres de punt)

613.9 Comerç al major de accessoris del
vestit i altres productes tèxtils n.c.o.p (aquest
epígraf compren el comerç al major d'acces-
soris del vestit i altres productes tèxtils no
especificats en els epígrafs anteriors del grup
"comerç al major de tèxtils, confecció,
calçats i articles de cuir" (613), tal com
barrets i tocats, paraigües, bastons, corbates i
altres articles de guarniment i complements
del vestit.

614. Comerç al major de productes far-
macèutics, de perfumeria i per el manteni-
ment i funcionament de la llar

614.1 Comerç al major de productes far-
macèutics i medicaments

614.2 Comerç al major de productes de
perfumeria, drogueria, higiene i bellesa

614.3 Comerç al major de productes per
al manteniment i funcionament de la llar
(aquest epígraf compren el comerç al major
de porcellana, cristalleria i altres articles de
ceràmica i vidre per a la llar, articles de fusta,
suro i cistelleria i altres productes per al man-
teniment i funcionament de la llar.

615. Comerç al major d'articles de con-
sum durador

615.1 Comerç al major de vehicles, moto-
cicletes, bicicletes i els seus accessoris
(aquest epígraf compren el comerç al major

de vehicles automòbils, camions, autocars,
remolcs, motocicletes, bicicletes, etc.; així
com els seus recanvis, components i accesso-
ris.

615.2 Comerç al major de mobles (aquest
epígraf compren el comerç al major de
mobles de tota classe (de fusta, metàl·lics,
etc.) i per a tot ús (domèstic, oficina, escolar,
etc.) així com el comerç al major de matalas-
sos i somiers.

615.3 Comerç al major d'aparells electro-
domèstics i ferreteria (aquest epígraf compren
el comerç al major d'aparells electrodomès-
tics i les seves peces i accessoris, així com
articles de ferreteria, ganiveteria, coberteria,
utensilis metàl·lics, eines de ma, fumisteria i
fontaneria, aparells d'ús domèstic no elèc-
trics, etc.

615.4 Comerç al major d'aparells y mate-
rial radioelèctric i electrònic (aquest epígraf
compren el comerç al major d'aparells i
material radioelèctrics i electrònics; instru-
ments musicals, discos, etc. I aparells elèc-
trics i electrònics d'ús professional) (aquest
epígraf faculta per a la venda d'accessoris i
complements dels aparells compresos en el
mateix, això com la seva reparació i adapta-
ció.

615.9 Comerç al major de altres articles
de consum durador no especificats en els
epígrafs anteriors

616. Comerç al major interindustrial de la
mineria i la química

616.1 Comerç al major de carbó (aquest
epígraf compren el comerç al major de car-
bons, carbó vegetal i coque, així com d'aglo-
merats de carbó.

616.2 Comerç al major de ferro i acer
(aquest epígraf compren el comerç al major
de ferro i acer brut i productes semielaborats

613.3 Comerç al major de minerals
(aquest epígraf compren el comerç al major
de minerals metàl·lics i no metàl·lics (inclo-
sos els productes de cantera)

616.4 Comerç al major de metalls no
fèrrics en bru i productes semielaborats

616.5 Comerç al major de petroli i lubri-
cants (aquest epígraf compren el comerç al
major de petroli cru i productes procedents
del refinament de petroli (gasolina, oli lleu-
ger, fuel-oil, lubricants, gasos liquats de
petroli, etc.)

616.6 Comerç al major de productes quí-
mics industrials (aquest epígraf compren el
comerç al major de fibres artificials i sintèti-
ques, resines artificials, cautxú i matèries
plàstiques, tintes d'impremta, colorants, olis i
greixos industrials, àcids, alcalins, gasos
industrials i naturals, hidrocarburs bàsics
cíclics, productes intermitjos de la fabricació
d'alquitrà, explosius, materials fotogràfic sen-
sible i altres productes químics de base e
industrials

616.9 Altre comerç al major interindustrial
de la mineria i química no especificat en els
epígrafs anteriors

617. Altre comerç al major interindustrial
(excepte de la mineria i de la química)

617.1 Comerç al major de fibres tèxtils
brutes i productes semielaborats
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617.2 Comerç al major de cuirs i pells en
brut (aquest epígraf compren el comerç al
major de cuirs i pells en brut i semielaborats,
pells, cerdes, etc.

617.3 Comerç al major de fusta i suro
(aquest epígraf compren el comerç al major
de fusta, fusta devastada, llistons, tauler i
altres productes semielborats de fusta, fusta
artificial, suro, resines i altres productes fores-
tals, així com el comerç al major de fusteria i
articles de fusta per a la construcció i tonele-
ria i altres envasos i embalatges

617.4 Comerç al major de materials de
construcció, vidre i articles de instal·lació
(aquest epígraf compren el comerç al major
de ciments, calç, guixos, derivats del ciment,
formigons, etc., de vidre pla, d'articles d'ins-
tal·lació (sanitaris, etc.), fusteria metàl·lica,
caldereria gruixuda, estructures metàl·liques,
materials per a sostres, revestiments, aïlla-
ments, etc.)

617.5 Comerç al major de maquinaria per
a la fusta i el metall (aquest epígraf compren
el comerç al major de maquinaria per al tre-
ball de la fusta i els metalls, així com el d'e-
quip, peces i accessoris per aquesta
maquinària.

617.6 Comerç al major de maquinaria
agrícola (aquest epígraf compren el comerç
al major de tractors i altres vehicles agrícoles,
màquines, accessoris i útils agrícoles i per la
ramaderia, avicultura, etc.

617.7 Comerç al major de maquinària tèx-
til (aquest epígraf compren al major de
maquinària per la indústria tèxtil, del cuir,
calçat i vestit (incloses les màquines de cosir
i fer punt)

617.8 Comerç al major de màquines i
material d'oficina (aquest epígraf compren el
comerç al major de màquines, equip i mate-
rial d'oficina excepte mobles

617.9 Comerç al major interindustrial
(excepte mineria i química) d'altres produc-
tes, maquinària i material n.c.o.p. (aquest
epígraf compren el comerç al major de pro-
ductes, maquinària i material no especificats
en els epígrafs anteriors del grup "altre
comerç al major interindustrial" (616), tal
com maquinària i equip d'ús general (motors,
turbines, maquinària per la manipulació de
fluids, etc.); motors i generadors elèctrics,
equips i materials de distribució i transmissió
d'electricitat, equip de telecomunicació d'e-
lectricitat, equip de telecomunicació;
maquinària i equip de construcció, pavimen-
tació, per jaciments i mines; maquinària de
impremta i enquadernació, per la indústria
alimentària, paperera, química, etc.; material
de transport i altres màquines, eines i mate-
rial per la indústria, el comerç i la navegació;
articles tècnics de cautxú, plàstic, etc.; mate-
rial i maquinària d'elevació i manipulació i
subministres diversos per a la indústria.

618. Comercials exportadores i comerç al
major en zones i dipòsits francs

618.1 Comercials exportadores (exporta-
ció de tota classe de mercaderies) (aquest
epígraf no faculta per importar mercaderies)

618.2 Comerç al major de tota classe de
mercaderies, exclusivament dintre de les

zones i dipòsits francs amb productes en elles
consignats i que es limiti exclusivament al
aprovisionament de bucs estrangers i espan-
yols de gran cabotatge i altura, així com al de
aeronaus estrangeres i espanyoles del servei
internacional, ja en forma directa, ja a través
de una prèvia exportació a l'estranger).

619. Altra comerç al major no especificat
en els grups 612 al 618

619.1 Comerç al major de joguines i arti-
cles d'esport (aquest epígraf compren el
comerç al major de joguines, incloent articles
per parcs infantils, tal com tobogans, colum-
pis, etc., així com jocs de saló i societat i arti-
cles d'esports (inclosos les armes blanques i
de foc lleugeres i les seves municions)

619.2 Comerç al major d'aparells e instru-
ments mèdics, ortopèdics, òptiques i fotogrà-
fics (aquest epígraf compren el comerç al
major d'aparells e instruments de medicina,
cirurgia, odontologia i veterinària; ortopè-
dics, òptics, fotogràfics i cinematogràfics.

619.3 Comerç al major de metalls precio-
sos, articles de joieria, bijuteria i de rellotge-
ria

619.4 Comerç al major de productes de
paper i cartró

619.5 Comerç al major d'articles de pape-
reria i escriptori, articles de dibuix i belles
arts.

619.6 Comerç al major de llibres, diaris i
revistes

619.7 Comerç al major de instruments de
precisió, mida i similars

619.9 Comerç al major de altres productes
n.c.o.p (aquest epígraf compren el comerç al
major de productes especificats en els epí-
grafs anteriors del grup "altre comerç al major
no especificat en els grups 612 a 618" (619)

CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS ALS EFECTES DE LA
CLASSIFICACIÓ CATALANA D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES, INCLOSES EN EL PLA ESPECIAL

51100 Intermediaris del comerç
51110 Intermediaris del comerç de prime-

res matèries agràries, animals vius,
primeres matèries tèxtils i productes

semielaborats
51120 Intermediaris del comerç de com-

bustibles, minerals, metalls i productes quí-
mics industrials

51130 Intermediaris del comerç de la fusta
i materials de construcció

51140 Intermediaris del comerç de
maquinària, equips industrials, embarcacions
i aeronaus

51150 intermediaris del comerç de
mobles, articles per a la llar i ferreteria

51160 intermediaris del comerç de tèxtils,
roba, calçat i articles de cuir

51170 intermediaris del comerç de pro-
ductes alimentaris, begudes i tabac

51180 intermediaris del comerç espe-
cialitzats en la venda de productes específics
o grups de productes no esmentats anterior-
ment

51190 intermediaris del comerç de pro-
ductes diversos

51200 Comerç a l'engròs de primeres
matèries agràries i d'animals vius

51210 comerç a l'engròs de cereals, lla-
vors i aliments per al bestiar

51220 comerç a l'engròs de flors i plantes
51230 comerç a l'engròs d'animals vius
51240 comerç a l'engròs de cuirs i pells
51250 comerç a l'engròs de tabac en floca
51300 Comerç a l'engròs de productes ali-

mentaris, begudes i tabac
51310 comerç a l'engròs de fruites, patates

i verdures
51320 comerç a l'engròs de carn i produc-

tes carnis
51321 comerç a l'engròs de carn
51322 comerç a l'engròs de productes car-

nis
51323 comerç a l'engròs de volateria i

altres animals de granja i caça
51330 comerç a l'engròs de productes lac-

tis, ous, olis i greixos comestibles
51340 comerç a l'engròs de begudes
51350 comerç a l'engròs de productes del

tabac
51360 comerç a l'engròs de sucre, xocola-

ta i confiteria
51370 comerç a l'engròs de cafè, te,

cacau i espècies
51380 comerç a l'engròs de peix i marisc i

altres productes alimentaris
51381 comerç a l'engròs de peix i marisc
51382 comerç a l'engròs d'altres produc-

tes alimentaris
51390 comerç a l'engròs, no especialitzat,

de productes alimentaris, begudes i tabac
51391 comerç a l'engròs de productes ali-

mentaris congelats
51392 comerç a l'engròs, no especialitzat,

d'altres productes alimentaris, begudes i
tabac

51400 Comerç a l'engròs de productes de
consum, diferents dels alimentaris

51410 comerç a l'engròs de tèxtils
51420 comerç a l'engròs de roba i calçat
51421 comerç a l'engròs de roba (incloses

les peces de cuir i la pelleteria)
51422 comerç a l'engròs de calçat
51423 comerç a l'engròs d'accessoris
51430 comerç a l'engròs d'aparells elec-

trodomèstics, de ràdio i de televisió
51440 comerç a l'engròs de porcellana i

cristalleria, papers pintats i articles de neteja
51441 comerç a l'engròs de porcellana i

cristalleria
51442 comerç a l'engròs de papers pintats

i articles de neteja
51450 comerç a l'engròs de perfumeria i

productes de bellesa
51460 comerç a l'engròs de productes far-

macèutics
51470 comerç a l'engròs d'altres béns de

consum diferents dels alimentaris
51471 comerç a l'engròs d'articles de

papereria, llibres i similars
51472 comerç a l'engròs de jocs i joguines
51473 comerç a l'engròs de rellotges, joie-

ria i argenteria
51474 comerç a l'engròs d'articles de

marroquineria i viatge i altres articles de cuir
51475 comerç a l'engròs d'altres articles

d'ús domèstic
51500 Comerç a l'engròs de productes no
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agraris semielaborats,ferralla i productes de
rebuig

51510 comerç a l'engròs de combustibles
sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

51520 comerç a l'engròs de metalls i
minerals metàl·lics

51521 comerç a l'engròs de minerals
metàl·lics

51522 comerç a l'engròs de ferro i acer
51523 comerç a l'engròs de metalls pre-

ciosos
51524 comerç a l'engròs de metalls no

fèrrics
51530 comerç a l'engròs de fusta, mate-

rials de construcció i aparells sanitaris
51531 comerç a l'engròs de fusta
51532 comerç a l'engròs de pintures i ver-

nissos
51533 comerç a l'engròs de materials

bàsics de construcció
51534 comerç a l'engròs d'altres materials

de construcció per a instal·lacions d'edificis
51540 comerç a l'engròs de ferreteria, fon-

taneria i calefacció
51541 comerç a l'engròs de ferreteria
51542 comerç a l'engròs de materials de

fontaneria i calefacció
51550 comerç a l'engròs de productes

químics
51551 comerç a l'engròs de fertilitzants i

productes químics per a l'agricultura
51552 comerç a l'engròs de cautxú i matè-

ries plàstiques en formes primàries
51553 comerç a l'engròs de productes

químics industrials
51560 comerç a l'engròs de productes

semielaborats
51570 comerç a l'engròs de ferralla i pro-

ductes de rebuig
51571 comerç a l'engròs de ferralla
51572 comerç a l'engròs de productes de

rebuig
51600 Comerç a l'engròs de maquinària i

equips
51610 comerç a l'engròs de màquines-

eines
51611 comerç a l'engròs de maquinària

per treballar la fusta i el suro
51612 comerç a l'engròs de màquines-

eines per treballar els metallls
51620 comerç a l'engròs de maquinària

per a la construcció
51630 comerç a l'engròs de maquinària

per a la indústria tèxtil, màquines de cosir i
de fer punt

51640 comerç a l'engròs de màquines i
equips d'oficina

51650 comerç a l'engròs d'altres tipus de
maquinària per a la indústria, el comerç i la
navegació

51651 comerç a l'engròs de material elèc-
tric i electrònic

51652 comerç a l'engròs de material i
equips diversos industrials

51653 comerç a l'engròs de material i
equips diversos per al comerç i els serveis

51660 comerç a l'engròs de màquines,
accessoris i estris agrícoles, inclosos els trac-
tors

51700 altres tipus de comerç a l'engròs

Barcelona, 8 de setembre de 2008.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022008025421
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infrastructures es segueix expe-
dient, incoat per Almacenes Barluenga, S.A.
per a la concessió de llicència ambiental per
l'exercici de l'activitat de magatzem poliva-
lent de productes alimentaris en el local
situat a C Longitudinal 7 143, (Exp. 00-2008-
0110).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 18 de setembre de 2008.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i

Bosch.

022008025454
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infrastructures es segueix expe-
dient, incoat per Marina Port Vell, S.A. per a
la concessió de llicència ambiental per l'e-
xercici de l'activitat de benzinera per a
embarcacions en el local situat a C Escar 26,
(Exp. 00-2008-0109).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 18 de setembre de 2008.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i

Bosch.

022008025455
A

Barcelona

ANUNCI

L'Alcaldia en el dia d'avui ha resolt convo-
car la IV edició del Premi 25 de novembre �

Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència vers les Dones corresponent a l'any
2008, amb l'objectiu d'estimular al conjunt
de la societat a fi de construir una imatge
més realista de les dones, i practicar políti-
ques d'acció positiva, d'innovació, de crea-
ció, de sensibilització i de prevenció en torn
a la violència vers les dones, amb una dota-
ció econòmica de 7.500 EUR.

El termini de presentació de les sol·licituds
s'iniciarà l'endemà d'aquesta publicació i
finalitzarà el dia 25 d'octubre del 2008.

Les bases específiques d'aquesta convo-
catòria, així com les bases generals regulado-
res es podran recollir a:

CIRD - Centre d'Informació i Recursos per
a les Dones - al carrer de Camèlies, 36-38.
08024 Barcelona, o

Per Internet: www.bcn.cat/dones.
Les sol·licituds per participar en la present

convocatòria s'hauran de presentar al Regis-
tre General de l'Ajuntament de Barcelona
(plaça de Sant Miquel núm. 4-5, planta
baixa) 08002 Barcelona, o a qualsevol altra
oficina de l'esmentat Registre dels Districtes
municipals.

DOCUMENT ANNEX

BASES GENERALS REGULADORES DEL PREMI 25 DE
NOVEMBRE � DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES

1. Aquest premi vol reconèixer a les
dones, entitats, institucions o col·lectius que
han treballat per aconseguir models alterna-
tius de convivència, han promogut la reflexió
sobre els diferents factors implicats en la
violència de gènere, han aprofundit en els
diferents conceptes de prevenció per tal d'a-
conseguir un canvi d'actituds de convivèn-
cia, en el marc d'una cultura per la pau.

2. Els àmbits o sectors a premiar seran
determinats a les bases específiques de cada
any, on s'especificarà les diferents modalitats
de premis.

3. Podran concórrer a aquest premi les
persones físiques o jurídiques que reuneixin
els requisits establerts per les bases d'aquesta
convocatòria.

4. La data límit de presentació de les obres
s'establirà a la convocatòria anual. Les perso-
nes que hi optin hauran de presentar les pro-
postes al Registre General de l'Ajuntament de
Barcelona.

5. La Regidoria de Dones i Joventut desig-
narà els membres del jurat, que estarà format
per professionals o representants dels sectors
o àmbit a premiar i per representants del
Consell de Dones i representants de l'Ajunta-
ment de Barcelona. Actuarà com a secretària
del jurat la secretària del Consell de Dones
de Barcelona.

6. Seran objecte de consideració els pro-
jectes presentats per grups, entitats, institu-
cions o col·lectius que formen part de l'A-
cord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones.

7. Els grups o col·lectius que es presentin
al concurs hauran d'estar empadronats a la
ciutat de Barcelona i, en el cas d'associa-




