
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI
11/2006, de 19 de juliol, de modificació de la Carta
municipal de Barcelona.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

La disposició addicional de la Llei 22/1998, del
30 de desembre, de la Carta municipal de Bar-
celona, amb relació a l’apartat 2 de la disposi-
ció transitòria primera de la Llei 8/1987, del 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
estableix que, per a revisar la Carta municipal,
s’ha de constituir una comissió integrada per re-
presentants de la Generalitat i de l’Ajuntament
de Barcelona, per tal d’elaborar els estudis i les
propostes corresponents. Aquesta comissió s’ha
constituït i ha acordat proposar diverses modi-
ficacions de la Carta.

Les modificacions que s’introdueixen consis-
teixen, d’una banda, a adaptar els símbols repre-
sentatius de la ciutat a la legislació reguladora
dels símbols dels ens locals, per a complir l’acord
adoptat per l’Ajuntament de Barcelona en la
sessió del Consell Municipal del 6 d’abril de
2004.

En el dit acord s’aprova, entre altres qües-
tions, la descripció de l’escut de la ciutat de Bar-
celona, que és la següent: “L’Escut de la ciu-
tat de Barcelona serà caironat, constituït per
la Creu de Sant Jordi, la Creu plena de gules
sobre camp de plata, i pel signe de Catalunya,
els quatre pals de gules sobre camp d’or, i s’al-
ternaran ambdós signes en cadascun dels quar-
ters que l’integren. Per timbre ostentarà la Co-
rona reial, atesa la condició que tenia de sobirà
el Comte de Barcelona, de conformitat amb les
especificacions tècniques contingudes a l’expe-
dient”.

D’altra banda, s’adapta l’article 66.5 de la
Carta al que disposa el Decret legislatiu 1/
2005, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme. L’actual article
66.5 estableix que l’informe de la Comissió
Jurídica Assessora és preceptiu en tots els
supòsits d’aprovació definitiva de plans que
comportin una modificació de zones verdes o
espais lliures. En canvi, l’article 95.3 del text
refós de la Llei d’urbanisme especifica que
només és preceptiu si el sol·licita un terç del
nombre legal de membres de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya.

Finalment, el text de la Carta de Barcelona
no regula expressament les modificacions de pla-
nejament general que comporten una modifica-
ció d’equipaments esportius, per la qual cosa
s’adapta al que el dit text refós de la Llei d’ur-
banisme estableix sobre aquesta qüestió.

Article 1
Modificació dels articles 3 i 11

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de la
Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta mu-
nicipal de Barcelona, que resta redactat de la
manera següent:

“2. L’escut oficial de la ciutat de Barcelona
s’inspira en el de Pere III el Cerimoniós.”

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 de la
Llei 22/1998, que resta redactat de la manera
següent:

“3. La bandera oficial de la ciutat de Bar-
celona és quarterada i incorpora els quatre pals
vermells als quarters superior dret i inferior es-
querre sobre fons groc, i la creu de Sant Jordi
als quarters superior esquerre i inferior dret
sobre fons blanc.”

3. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 11 de la Llei 22/1998, que resta redactada
de la manera següent:

“d) Aprovar l’escut, la bandera i els altres
símbols distintius de la ciutat.”

4. Es modifica la lletra l de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 11 de la Llei 22/1998, que resta redactada
de la manera següent:

“l) Aprovar l’escut, la bandera i els altres sím-
bols distintius de la ciutat.”

Article 2
Modificació de l’article 66

Es modifica l’apartat 5 de l’article 66 de la
Llei 22/1998, que resta redactat de la mane-
ra següent:

“5. L’aprovació definitiva de plans que com-
porti una modificació de zones verdes, espais
lliures o equipaments esportius correspon a la
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, amb
l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya. Si un terç del nombre legal de mem-
bres de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
ho sol·licita, l’expedient de modificació s’ha de
sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, que té caràcter vinculant. No s’en-
tenen com a modificació de zones verdes, es-
pais lliures o equipaments esportius els ajustos
en llur delimitació que no n’alterin la funcio-
nalitat, la superfície ni la localització en el ter-
ritori, sempre que es justifiqui en la memòria
del pla.”

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aplicació del procediment de l’article 66.5
El procediment que aquesta llei estableix com

a modificació de l’article 66.5 de la Llei 22/1988
és aplicable als plans urbanístics que s’aprovin
inicialment a partir de l’entrada en vigor d’a-
questa llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els tribunals i les autori-
tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller de Relacions Institucionals
i Participació

(06.202.043)

DECRET
312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la ges-
tió del foc tècnic per part del personal dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Els incendis forestals a Catalunya són un fe-
nomen habitual i intrínsec a l’ecosistema me-
diterrani, i no exclusivament atribuïble a de-
terminades accions antròpiques. Cal constatar
que la realitat forestal catalana és conseqüèn-
cia de l’abandonament progressiu dels apro-
fitaments tradicionals del bosc i del continu
despoblament rural. Aquestes circumstàncies,
juntament amb d’altres, han conduït a l’aug-
ment de càrrega de combustible vegetal exis-
tent als terrenys forestals de Catalunya i els
han fet altament vulnerables als incendis fo-
restals.

Així mateix, l’experiència acumulada amb els
anys ha permès de constatar que els incendis fo-
restals projecten els seus efectes més enllà de
terrenys estrictament forestals i afecten sovint
a terrenys urbans o agrícoles, per la qual cosa,
les estratègies de prevenció no poden limitar-se
a operar en terrenys forestals sinó que s’han
d’estendre a altres categories de sòl que pot
resultar afectat pels incendis forestals o, més àm-
pliament, de vegetació.

Davant d’aquesta situació, es fa necessari
regular amb més detall les eines de què dispo-
sen els serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis de la Generalitat de Catalunya per a fer front
a aquesta situació.

L’experiència adquirida al llarg dels anys i els
estudis en aquesta matèria han permès conclou-
re que l’ús controlat del foc constitueix una me-
sura contra els incendis eficaç i que pot emprar-
se tant en una fase preventiva com en l’àmbit de
l’extinció.

En la fase preventiva, com a exponent de les
funcions de prevenció activa d’incendis de ve-
getació, l’ús controlat del foc permet, entre al-
tres, reduir el combustible vegetal en terrenys
forestals permetent, alhora, condicionar el com-
portament d’un eventual incendi forestal de tal
manera que es mantingui dins de la capacitat
d’extinció dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis.

L’aplicació d’aquesta tècnica s’ha de fer
d’acord amb un pla projectat per personal de la
Generalitat de Catalunya que ofereixi garanties
de control i de seguretat per a les persones i els
béns. A aquests efectes, la regulació que conté
aquest Decret inclou el procediment per efec-
tuar les cremes de gestió de combustible vege-
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