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del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, l'Operació jurídica complementària
de modificació del Projecte de reparcel·lació
del PAU1 de la Modificació del Pla General
Metropolità als àmbits del barri de les Roquetes, de terrenys limítrofs situats en els barris
de Trinitat Nova i de Canyelles i de les finques situades a la rambla Caçador, 18-14 i al
carrer Isard, 29-35, aprovat definitivament
per la Comissió de Govern en data 10 de
maig de 2006, i ferm en via administrativa el
24 de juny de 2007, consistent en adaptar el
dit Projecte de reparcel·lació als nous percentatges de sostre residencial a habitatges
en règim lliure, el d'habitatges de protecció i
el d'habitatges concertats o assequibles,
aprovats per acord de la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 22 de
desembre de 2008, d'acord amb el conveni
subscrit en data 18 de novembre de 2008,
entre l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat
mercantil "Construcciones José Castro, SA",
en execució de la Sentència de data 18 de
març de 2008 de la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (recurs
núm. 04/364); publicar aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un diari dels
de major circulació de la mateixa, i notificarlo individualment a cadascun dels interessats;
donar-ne compte a la Comissió d'Urbanisme,
Infraestructures i Habitatge.
Contra l'acord d'aprovació definitiva de la
Comissió de Govern adoptat en sessió del dia
10 de juny de 2009, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha
adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. Contra la
resolució expressa del recurs potestatiu de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 26 de juny de 2009.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
022009021248
A

Barcelona
ANUNCI
L'Alcalde, per decret de data 12.06.2009,
ha resolt modificar les Bases reguladores per
a l'atorgament d'una subvenció sobre l'import de l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental, aprovades i modificades per decret d'Alcaldia de 1 de març de 2007 i 29 de maig de
2008 respectivament.
Les esmentades Bases se sotmeten a informació pública, d'acord amb els articles
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), durant
el termini de vint dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar
l'expedient i hi puguin formular, si s'escau,
les al·legacions que creguin adients.
Les Bases es poden examinar per formular
al·legacions de dilluns a divendres de 9 a
14:30 hores a la Direcció Jurídica de l'Institut
Municipal d'Hisenda (Av. Litoral, 3a planta).
En cas de no presentar-se al·legacions en
el termini d'informació pública la modificació de les bases particulars es tindrà per aprovada definitivament.
MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A
L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ SOBRE L'IMPORT
DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES,
CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A AQUELLES
PERSONES QUE SIGUIN TITULARS DE FAMÍLIA
MONOPARENTAL.

Primera. - Objecte
Concedir subvencions, a aquelles persones
que són titulars de família monoparental, que
siguin subjectes passius de l'impost sobre
béns immobles corresponent al seu domicili
habitual, i els que siguin llogaters del seu
domicili habitual, als quals el propietari
repercuteixi en la renda del lloguer l'esmentat impost.
Segona. - Finalitat
Aquestes subvencions s'atorgaran per tal
d'eliminar la possible discriminació envers
els titulars de família monoparental, respecte
els destinataris de la bonificació establerta a
l'article 9è apartat 6 de l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns immobles,
per als subjectes passius propietaris del seu
domicili habitual que tinguin la condició de
titulars de família nombrosa i els beneficiaris
de la subvenció per als titulars de família
nombrosa llogaters del seu domicili habitual
als que el propietari els hi repercuteixi l'impost sobre béns immobles.
Tercera. - Règim jurídic
Les subvencions a les que fan referència
aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurament revocables en tot
moment, no generen cap dret a l'obtenció de
subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
Estan subjectes al compliment de la finali-

tat, i tenen caràcter no devolutiu.
Per a les famílies monoparentals amb fills
fins a sis anys d'edat, el procediment per a la
concessió de les subvencions es tramitarà de
forma directa, en base a les dades comunicades per la Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de la Ciutadania del Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, respecte a les persones titulars
de família monoparental amb fills menors de
sis anys d'edat a les que se'ls hagi concedit la
prestació econòmica de caràcter universal.
Aquest procediment s'estableix de conformitat amb l'article 6.2 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada del Plenari del
Consell Municipal de 04.02.2005 i l'article
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per a les famílies monoparentals amb fills
menors d'entre set i vuit anys, el procediment
per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva i amb convocatòria pública per l'Institut
Municipal d'Hisenda de Barcelona.
La gestió de les subvencions s'efectuarà
d'acord amb els principis establerts en la normativa general reguladora de les subvencions
de l'Ajuntament de Barcelona i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions,
llevat dels principis de publicitat i concurrència, respecte al procediment de concessió
aplicable per l'atorgament a les famílies
monoparentals amb fills menors de sis anys.
Quarta. - Destinataris
Podran sol·licitar la subvenció les persones
titulars de família monoparental amb fills
menors de vuit anys, que siguin subjectes
passius de l'impost sobre els béns immobles
corresponent al seu domicili habitual, i els
que siguin llogaters del seu domicili habitual,
als quals el propietari repercuteixi l'impost.
Cinquena. - Concepte de família
monoparental
Als efectes de l'atorgament de la subvenció, s'entén per família monoparental la formada per:
a) El pare o la mare sol amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en
depenguin econòmicament de forma exclusiva.
b) Quan existeixi sentència de separació,
divorci o nul·litat matrimonial, la persona
titular de la guarda i custòdia, sempre que el
pare / la mare no custodi incompleixi les
seves obligacions econòmiques envers els
seus fills o filles.
c) S'equiparen a la condició de famílies
monoparentals, les formades per una persona
amb un vincle parental amb l'infant, fins al
quart grau de consanguinitat o afinitat amb
l'infant beneficiari, sempre que el tingui al
seu càrrec, hi convisqui i aquest en depengui
econòmicament de forma exclusiva.
S'estarà a la definició del concepte de
família monoparental que sigui d'aplicació,
de conformitat amb la normativa vigent en la
data de concessió de la subvenció.
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Sisena. - Concepte de domicili habitual
S'entendrà com a domicili habitual, als
efectes de l'atorgament de la subvenció,
aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de la subvenció l'1 de gener de cada
any.
Setena. - Condicions i requisits
- Ser titular de família monoparental.
- Els infants han de ser menors de vuit anys
el 31 de desembre de cada any.
- Per a la família monoparental amb
infants menors de sis anys, haver-se atorgat
per part de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, del Departament
d'Acció Social i Ciutadania, la prestació
econòmica de caràcter universal per infant a
càrrec corresponent a família monoparental,
d'acord amb la seva situació a 31 de desembre de cada any.
- En el cas dels llogaters, tenir repercutit
l'impost sobre béns immobles en el rebut del
lloguer del domicili habitual.
- Trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent
de les obligacions tributàries amb l'Agència
Tributària i amb la Seguretat Social substituirà la presentació dels certificats de trobarse al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social (article 24è.4t del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que es va aprovar el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions).
Vuitena. - Quantia de la subvenció
L'import de la subvenció serà la mateixa
quantia que la bonificació que estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre
béns immobles per als subjectes passius que
tinguin la condició de titulars de família
nombrosa.
En el cas que la quantitat indicada superi
el 90% de la quota, es disminuirà la mateixa
fins al percentatge indicat.
No es podran concedir subvencions per
una quantia superior al crèdit disponible.
Aquesta subvenció no serà acumulable
amb la bonificació o subvenció pel concepte
de família nombrosa de l'impost sobre béns
immobles.
Novena. - Tramitació i resolució
La concessió de les subvencions es tramitarà per l'Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona, per un dels dos procediments
següents:
A) Per les famílies amb fills fins a sis anys
d'edat:
1) S'iniciarà amb la sol·licitud a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, en el segon semestre de l'any, de les
dades identificatives i domicili de les persones a les que se'ls hagi concedit la prestació
econòmica universal per a famílies monoparentals, amb infants menors de sis anys, a
data 31 de desembre de cada any.
2) L'Institut Municipal d'Hisenda enviarà

carta informativa i un imprès de sol·licitud als
titulars de famílies monoparentals, inclosos
en la comunicació de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, i amb
domicili habitual a Barcelona, per a que
puguin sol·licitar la subvenció amb els
següents efectes:
- En el cas dels que siguin subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles, caldrà
que presentin la sol·licitud i, si s'escau, original i fotocòpia de la resolució acreditativa
del reconeixement legal de la discapacitat,
en el supòsit que hi hagin membres de la
família monoparental amb discapacitat, així
com les dades bancàries per transferir l'import de la subvenció.
- En el cas dels llogaters del domicili habitual, caldrà que presentin la sol·licitud, aportant la documentació acreditativa de la repercussió de l'impost sobre béns immobles i
còpia del contracte de lloguer de l'habitatge
i, si s'escau, original i fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la
discapacitat, en el supòsit que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, així com les dades bancàries per
transferir l'import de la subvenció.
B) Per les famílies amb fills d'entre set i
vuit anys d'edat:
El procediment s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud, mitjançant model d'instància normalitzat, dins el termini de presentació de sol·licituds establert a la convocatòria
pública de la subvenció, en la que haurà de
constar:
a) Nom, cognoms i NIF del sol·licitant.
b) Petició concreta de la subvenció.
c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del/s llibre/s de família complet/s,
llevat que tractant-se d'infants adoptats s'acompanyi original i fotocòpia o fotocòpia
compulsada de la sentència, acta notarial o
resolució administrativa de l'adopció.
d) Certificat de defunció del pare/mare, pel
cas de pare/mare vidu/vídua.
e) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la resolució judicial que estableixi
a qui correspon la guarda i custòdia del/s
infants beneficiari/s, en cas de separació,
divorci o nul·litat matrimonial.
f) Còpia compulsada de la sentència ferma
condemnatòria en procediment de reclamació per impagament d'aliments i/o resolució
judicial de les mesures cautelars acordades.
g) Original i fotocòpia de la resolució de
l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) estimatòria de la guarda temporal,
en cas de una persona amb vincle de parentiu amb l'infant fins al quart grau de consanguinitat o afinitat, sempre que el tingui al seu
càrrec, hi convisqui i aquest en depengui
econòmicament de manera exclusiva.
h) Original i fotocòpia de la resolució
acreditativa del reconeixement legal de la
discapacitat, en cas que hi hagin membres de
la família monoparental amb discapacitat.
i) En cas de llogaters del domicili habitual
als quals el propietari repercuteixi en la
renda del lloguer l'impost sobre béns immobles, contracte de lloguer de l'habitatge i

rebut en que es reflecteixi la repercussió.
j) Sol·licitud de transferència bancària per
al pagament de la subvenció degudament
complimentat i signat per l'interessat o pel
legal representant de l'interessat, segons
model establert a tal efecte.
k) Data i signatura del sol·licitant.
La sol·licitud de subvenció s'haurà d'adreçar a l'Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona, avinguda litoral número 30 i
s'haurà de presentar en el registre de l'Institut
Municipal d'Hisenda o per qualsevol altra
modalitat de les previstes a l'article 38 apartat 4t de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
La presentació de la sol·licitud implica
l'acceptació plena de les bases reguladores
de la subvenció.
Pel cas que una família monoparental tingui fills menors de sis anys i alhora fills d'entre set i vuit anys d'edat, la concessió de la
subvenció es tramitarà pel procediment d'atorgament directe, esmentat a la lletra A) d'aquesta base reguladora.
La resolució sobre l'atorgament d'aquesta
subvenció serà adoptada per l'Alcalde, o persona/es en qui delegui o desconcentri aquesta atribució.
El termini màxim per a la resolució serà de
tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Pel cas que l'atorgament de la subvenció
es resolgui per l'Alcalde o persona en qui
delegui, la resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats
podran interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició en el termini d'un mes, o
recurs contenciós administratiu, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Pel cas que la competència d'atorgament
estigui desconcentrada, la resolució no
posarà fi a la via administrativa, contra la
qual els interessats podran interposar en el
termini d'un mes recurs d'alçada, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Transcorregut el termini fixat sense que
s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
Desena. - Crèdit pressupostari
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la
partida pressupostària corresponent del sector de Serveis Generals del pressupost de
cada any.
Onzena. - Pagament
El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
El pagament de la subvenció s'efectuarà,
mitjançant transferència bancària, en el
compte de l'entitat bancària indicat pel beneficiari.
Dotzena. - Vigència
La present subvenció tindrà efectes a partir
de l'1 de gener de 2009.
Tretzena. - Règim sancionador
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Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que
sobre sancions administratives estableix la
normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei
general tributària.
L'Institut Municipal d'Hisenda iniciarà un
procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de
conformitat amb la legislació vigent.
Catorzena. - Publicitat
La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la
seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i una referència d'aquest anunci en
la Gaseta municipal.
Quinzena. - Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes Bases
s'estarà al que disposen la Normativa municipal general reguladora de les subvencions
aprovada pel Plenari del Consell Municipal
de 4 de febrer de 2005, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que s'aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions i altra normativa concordant.
Barcelona, 1 de juliol de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
022009021742
A

resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d'informació pública de l'aprovació
inicial, de conformitat amb l'informe de l'esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen
a aquest acord.
Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aquesta publicació. No obstant, se'n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
L'expedient restarà exposat, per a la consulta 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 Tècnica d'Urbanisme i Infrastructures (Sector d'Urbanisme i Infrastructures. Av. Diagonal, núm.
240, planta quarta, 08018 Barcelona).
Per tal de donar compliment a l'art. 17.3
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als
efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, el document podrà consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL D'ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA, PEL QUE FA ALS LOCALS
ON S'EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ SEGONS EL TEXT
QUE CONSTA COM A DOCUMENT ADJUNT

Barcelona
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ
D'ERRADA
Exp. núm. 08PL15354.
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona núm. 149 de 23 de juny de 2009
han estat publicats l'acord d'aprovació definitiva i la proposta de Modificació puntual de
l'Ordenança municipal d'activitats i establiments de concurrència pública, pel que fa als
locals on s'exerceix la prostitució.
S'ha detectat que, per error, la Disposició
Transitòria Segona, apartat 5è, lletres a) i b)
tenen un contingut que no és coincident amb
el Text de la Normativa que va ésser objecte
d'aprovació definitiva per part del Plenari del
Consell Municipal en sessió de data 29 de
maig de 2009.
En conseqüència, es procedeix a continuació a la publicació del present anunci, que
anul·la i substitueix l'anteriorment publicat
en data 23 de juny de 2009.
"El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 29 de maig de 2009, adoptà
el següent acord:
Aprovar definitivament, de conformitat
amb l'article 114 del Reglament Orgànic
Municipal, la Modificació de l'Ordenança
Municipal d'Activitats i Establiments de Concurrència Pública, pel que fa als locals on
s'exerceix la prostitució segons el text que
consta com a document adjunt, amb les
modificacions a què fa referència l'informe
de la Direcció d'Actuació Urbanística; i

Subsecció 2a. Sales d'exhibició sexual i
locals on s'exerceix la prostitució
Article 36
Condicions d'emplaçament de les sales
d'exhibició sexual, locals on s'exerceix la
prostitució i sex-shops
1. Resta prohibida la instal·lació de sales
d'exhibició sexual i de locals on s'exerceixi
la prostitució (2.2.6, 2.2.7.1 i 2.2.7.2), així
com d'activitats audiovisuals tipus sex-shop
(2.6.2) en les ubicacions següents:
a) En els soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant del carrer, de manera que
no calgui salvar cap desnivell ni en sentit
ascendent ni descendent entre l'establiment i
el carrer.
b) En contigüitat amb habitatges, és a dir,
quan el local limita per les parets laterals, pel
sostre o pel paviment amb un habitatge, i que
no pot haver-hi accés des d'espais comuns o
privatius vinculats a l'ús dels habitatges.
c) A menys de 200 metres de distància
d'usos protegits conforme disposa l'article 26
d'aquesta Ordenança i, en particular, d'altres
tipus de locals de lleure o que per la seva
naturalesa de la seva activitat suposin l'afluència de menors d'edat.
d) A menys de 200 metres d'altres sales
d'exhibició eròtica i de locals on s'exerceixi
la prostitució, així com de sex-shops (2.6.2.)
que disposin de vint o mes monitors de
reproducció vidiomagnètica en cabines individuals o de deu o mes en cabines col·lecti-

ves.
2. En particular, els locals on s'exerceix la
prostitució (2.2.7.1. i 2.2.7.2.) amb una
superfície construïda de mes de 250 m2. No
es poden ubicar en edificis susceptibles d'ús
d'habitatge encara que, en el moment de
sol·licitud de la llicència o d'inici de l'activitat, l'edifici estigui destinat a altres usos.
3. Els serveis de vigilàncies dels locals on
s'exerceix la prostitució (2.2.7.1 i 2.2.7.2.)
han de comptar, durant l'horari de funcionament, amb un vigilant de seguretat a partir de
50 persones d'aforament.
4. Els plans especials d'usos dels Districtes
d'aquesta ciutat podran adoptar previsions i
prescripcions addicionals als efectes d'assolir
la localització més idònia dels establiments
oberts al públic dedicats a prestació de serveis de caràcter sexual.
Disposicions transitòries
Segona. - Locals on s'exerceix la prostitució
1. Els locals on s'exerceix la prostitució, tal
i com són descrits en els epígrafs 2.2.7.1. i
2.2.7.2. de l'annex 1 d'aquesta Ordenança,
han de sol·licitar a l'Ajuntament l'adaptació
de les respectives llicències a les prescripcions contingudes en l'apartat 5 d'aquesta
transitòria en el termini de sis mesos, comptats a partir del dia següent de la seva entrada
en vigor.
2. En el termini de sis mesos, comptat a
partir del dia següent a la notificació de la
concessió de la llicència, els titulars de les
activitats han d'adaptar els locals a les prescripcions que estableix el Decret 217/2002 i
a les especificades en l'apartat 5 d'aquesta
Disposició Transitòria.
3. L'Ajuntament comunicarà a l'Administració de la Generalitat de Catalunya les resolucions adoptades en relació a la revisió de
les esmentades llicències.
4. Als efectes de l'aplicació d'aquesta Disposició Transitòria, s'entén per activitats existents aquelles que disposin de llicència municipal d'activitat i exerceixin la prostitució en
els termes establerts als articles 2 i 3 del
decret 217/2002, abans de 16 de gener de
2008.
5. Únicament són d'aplicació a les activitats existents les condicions d'emplaçament
següents:
a) Només podrà instal·lar-se en soterranis
d'edificis entre mitgeres, la part de l'activitat
destinada a reservats per a la prestació de
serveis de naturalesa sexual, sempre que la
superfície d'aquests reservats no superi el 30
per cent de la que correspon a la totalitat útil
del local, amb un número màxim de cinc
reservats.
b) La prohibició d'estar ubicats en edificis
o recintes sanitaris o docents I la prohibició
de tenir accés des d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús dels habitatges.
c) Les condicions higiènic sanitàries establertes a l'Annex IV de la present Ordenança.
Tercera. - Tramitació
1. L'adaptació a que fa referència l'apartat
1 de la Disposició Transitòria Segona de la

