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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
d'aquesta Resolució i de la d'aprovació deimi
tiva. als efectes de la seva immediata executivitat. 

Contra els acords anteriors, que exhaureixen 
la via administrativa. es pot interposar, amb co
municació previa al conseller de Política Terri
torial i Obres Públiques, recurs contenciós ad
ministratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del 'Iiibunal Superior de Justicia 
de Catalunya, en el termini milxim de dos mesos 
a comptar de I'endema de la publicació d'aquest 
Edicte, sens perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que s'estimi procedent. 

Barcelona, 14 de julio! de 1993 

BLANCA FEI.IU I BoRRELL 
Secretaria de la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona 

(93.186.025) 

EDICTE 
de 16 de julio! de 1993, sobre una resolució 
adoptada pe! conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques· en materia d'urbanisme refe
rent al municipi de Vilassar de Da/t. 

El conseller de Política Territorial i Obres Pú
bliques, de conformitat amb el que disposa el 
Decret Iegislatiu 1/1990, pe! qual s'aprova la re
fosa deis teláOs legals vigents a Catalunya en ma
teria urbanística, ha resolt l'assumpte que s'in
dica a continuació: 

Vilassar de Dalt 
Exp_· 1332/92 (Resolució de 5 febrer de 1993) 
Recurs d'al9ada interposat per la senyora 
Maria-Esperanza Piferrer Font relatiu a les 
Normes subsidii'lries de Vilassar de Dalt 

S'acorda: desestimar el recurs d'alc;:ada inter
posat perla senyora Maria-Esperanza Piferrer 
Font contra l'acord de la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona de 4 de marc de 1992, pe! qua! es 
van aprovar deimitivament les Normes subsi
diarles de planejament de Vilassar de Dalt, i 
confirmar en tots els seus termes I'acord objecte 
de recurs. 

Es publica al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, de conformitat amb el que dis
posa l'article 44 del text refós de la Llei del sol, 
i es fa públic que contra aquesta resolució, que 
e:xhaureix la via administrativa. es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del 'Iiibunal Supe
rior de Justicia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l'endema d'aquesta pu
blicació, sens perjudici que els interessats pu
guin presentar qualsevol altre recurs que con&i~ ·,
derin convenient. 

Barcelona, 16 de julio! de 1993 

JosEP A. GRAU I RElNÉS 
Secretari de la Direcció General 
d'Urbanisme 

(93.194.013) 

EDICTE 
de 20 de julio/ de 1993, sobre acords de la Co
missió d'Urbanisme de .Barcelona rejerents al 
municipi de Barcelona. 

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en 
la sessió de 19 de maig de 1993, adopta, entre 
altres, els acords següents: 

Exp.: 1405/91 
Modijicació de l'article 24 de les Ordenances 
metropolitanes d'edificació del Pla general me
tropoliti'l de Barcelona 

V 1St l'expedient de modificació de l'article 24 
de les Ordenances metropolitanes d'edificació 
del Pla general metropolita al terme municipal 
de Barcelona, promogut i trames per I'Ajun
tament; 

Ates que, per bé que Barcelona és un muni
cipi de més de 50.000 habitants i que, per tant, 
correspon al conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques la competencia per resoldre de
imitivament aquest expedient, de conformitat 
amb el que disposen els articles 50.I.b) del text 
refós de la legislació vigent a Catalunya en ma
teria urbanística i 5.I.a) del Decret de la Gene
ralitat d'll d'octubre de 1978, la Comissió d'Ur
banisme de Barcelona té delegada aquesta 
facultat per l'Ordre del conseller de 9 de maig 
de 1989, publicada al DOGC núm. 1142, de 
12.5.1989, la qua! fa esment del requisit de !'in- · 
forme previ de la Comissió d'Urbanisme de Ca
talunya, que es dóna per evacuat en les orde
nances que despleguen un pla general que ja 
disposa d'aquest informe; 

La modificació té per objecte afegir a I'article 
24 de les Ordenances metropolitanes, relatiu a 
la documentació de la sol·licitud de llicencia, i 
pe! que fa al terme municipal de Barcelona, dos 
nous paragrafs 5 i 6, amb el contingut següent: 

"5. Quan es tracti de la construcció d'edi
ficis de més de dues plantes de subterrani o que 
requereixen més de sis metres lineals d'excavació 
en profunditat, al punt maxim., o d'edificis amb 
fonamentació de caracteristiques especials, ja 
sigui per la tecnologia utilitzada com pe! volum 
d'excavació o per la qualitat especial del sol, 
caldra aportar, també, abans de l'atorgament, 
una polissa d'asseguranc;:a de responsabilitat, 
emesa per entitat asseguradora de reconeguda 
solvencia, suficient per cobrir els possibles danys 
que en el ttanscurs de l'ex:ecució de l'obra es pu
guin produir sobre persones o propietats alienes 
a aquesta, inclosos eis que puguin afectar la via 
pública i altres béns denaturalesa pública. I.:as
seguranc;:a haura d'inclowe tots els actors que 
puguin resultar responsables deis esmentats 
danys i el seu impon, que com a mínim sera de 
cent milions (100.000.000) de pessetes, el ivcara 
la companyia asseguradora ateses ·les caracte
rístiques de !'obra i el seu risc potencial. I.:Ajun
tament poclra no acceptar la polissa quan, 
d'acord amb els informes tecnics municipals, 
aquesta resulti insuficient. 

"6. Thmbé caldrii aportar una pc)lissa d'as
seguranc;:a a requeriment municipal, quan el risc 
no previst en la fase de projecte es presentés efec
tivament en el transcurs de l'execució de l'obra". 

Per tant, la imalitat de la modificació és pre
veure, en determinats tipus de llicencia, la pro
tecció de persones i béns aliens a l'obra, cosa 

que fa obligatoria la contractació d~una pólissa 
d'asseguranc;:a per rescabalar els possibles per
judicis a tercers o a la ciutat que, com a conse
qül:ncia d'esdeveniments directament relacionats 
amb l'activitat constructiva i que, malgrat les 
mesures constructives i de seguretat adoptades, 
resulten imprevisibles i comporten alteracions 
ciutadanes i desallotjament de vei"ns afectats; si
tuacions com les· produides al passeig de Vall
daura, al carrer Beat Almato o a la ViaAugusta. 

D'acord amb el que determina !'informe tf:cnic 
que es troba a l'Clq)edient, aquestes situacions co
rresponen fonamentalment a construccions en les 
quals es porten a terme excavacions importants 
o fonamentacions especials, i té el seu antecedent 
equivalent en la documentació necessiuia per a 
la sol-licitud de llicl:ncies de gro es-torre. Per tant, 
es considera convenient la modificació tenint en 
compte que la llicl:ncia atorgada ha de preveure 
els possibles perjudicis i el seu just i eficac res
cabalament a tercers i a l'Ajuntament. 

Vistos el text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en materia urbanística, eis reglaments 
que el complementen i l'Ordre d'll d'octubre 
de 1978; 

Vista la proposta de la Ponencia Tl:cnica, 
aquesta Comissió, que actua per delegació del 
conseller' de Política Territorial i Obres Públi
ques, acorda: 

-1 Aprovar definitivament la modiflcació de 
l'article 24 de les Ordenances metropolitanes 
d'edificació del Plageneral metropolita. pe! que 
fa al terme municipal de Barcelona, promoguda 
i tramesa per l'Ajuntament, i procedir a la pu
blicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya a l'efecte de la seva ex:e
cutivitat immediata, tal com indica l'article 89 
del text refós de la Iegislació vigenta Catalunya 
en materia urbanística. 

-2 Comunicar-he a l'Ajuntament de Bar
celona. 

Exp_· 648193 
Pla especial dels establiments de concurrencia 
pública del districtede les Corts, de .Barcelona 

Vist l'expedient del Pla especial deis establi
ments de concurrencia pública del districte de 
les Corts, de Barcelona, promogut i trames per 
l'Ajuntament; 

Ates que, per bé que Barcelona és un muni
cipi de més de 50.000 habitants i que, per tant, 
correspon al conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques la competencia per resoldre de
Ímitivament aquest expedient, de conformitat 
amb el que disposen els articles 50.1.b) del text 
refós de la legislació vigent a Catalunya en ma
teria urbanística i 5.1.a) del Decret de la Gene
ralitat d'll d'octubre de 1978, la Com.issió d'Ur
banisme de Barcelona té delegada aquesta 
facultat per l'Ordre del oonseller de 9 de maig 
de 1989, publicada al DOGC núm. 1142, de 
U.5.1989, la qual fa esment del requisit de !'in
forme previ de la ComiSsió d'Urbanisme de Ca
talunya, que es dóna per evacuat als plans es
pecials que despleguen un pla general que ja 
disposa d•aquest informe; 

I.:expedient va ser sotml:s al triunit d'infor
mació pública i es van sol·licitar informes al De
partament de Governació, a 1a Direcció General 
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del Joc i d'Espectacles, al Departament de Cultu
ra. al Depanament de Com~ Consum i Turis
me, al Departament de Sanitat i Seguretat Social, 
i al Depanament d'Indústria i Energia. D'aquestS 
informes s'han emes el corresponent a la Direcció 
General de Seguretat Industrial, de 26 d'octubre 
de 1990, i el de la Direcció General del Jocs i 
d'Espectacles, de 28 de desembre de 1990. 

Com a conseqül:ncia de les observacions as
senyalades per aquests organismes i deis ·in
formes muoicipals es va considerar que s'havien 
de produir modificacions subscancials al Pla es
mentat, raó per la qual es va elaborar un tcct 
refós que va ser exposat a informació pública 
i va ser aprovat pe! Pie de l'Ajuntament. 

La proposta consisteix basicament en la re
gulació deis locals de pública concurrl:ncia per 
tal d'aconseguir uncen equilibri i ordenar-los, 
atenent la incidencia que determinen en la qua
litat de vida, la conflictivitat, etc., amb meca
nismes d'actuació com les distimcies mínimes 
entre establiments, distancies a usos protegits 
per evitar conflictes, defmició de zones d'espe
cial protecció, i establiment de mesures de con
trol de la legalitat. 

Segons !'informe tl:coic que es troba a l'ex
pedient, la classificació sistematica de zones i 
normativa són en aquest cas quasi coincidents 
amb les del Pla especial de la mateixa imalitat 
del districte de Ciutat Vella, ja que s'ha seguit 
una necess3.ria coherencia per tal d'aconseguir 
una regulació uniforme d'aquests aspectes. 

Vistos el tctt refós de la legislació vigent a 
Catalunya en materia urbanística, els reg!aments 
que el complementen i l'Ordre d'll d'octubre 
de 1978; 

Vista la proposta de la Ponencia Tecoica, 
aquesta Comissió, que actua per delegació del 
conseller de Politica Territorial i Obres Públi
ques, acorda: 

-1 Aprovar definitivament el Pla especial deis 
establiments de concurrencia pública del dis
tricte de les Corts, de Barcelona, promogut i 
trames per l'Ajuntament, i procedir a la publi
cació d'aquest acord al DOGC a l'efecte de la 
séva executivitat immediata, tal com indica l'ar
ticle 89 del text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en materia urbanística. 

-2 Comunicar-he a l'Ajuntament de Bar
celona. 

Contra els acords anteriors, que exhaureixen 
la via administrativa, es pot interposar, amb la 
comunicació previa al conseller de Política Ter
ritorial i Obres Públiques, recurs contenciós ad
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya, en el termioi maxun de dos mesos 
a comptar de l'endema de la publicacié.d'aquest 
Edicte, seos perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que s'estimi procedent. 

Barcelona, 20 de julio! de 1993 

BLANCA FELIU I BOUEI.L 
Secretaria de la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona 

(93.195.142) 

EDICTE 
de 22 de julio/ de 1993. sobre acords de la Co
missió d'Urbanisme de BarceloTUl rriferents als 
municipis de Tiana i Mataró. · 

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en 
la sessió de 19 de maig de 1993, adopta,. entre · 
altres, els acords següents: 

1nscripció al Registre d'entitats urbanfstiques 
coJ.laboradores de la Junta de Compensació del 
Pla parcial d'ordenació del subsector 1 del 
sector e/s Vessant.s;. de Tiana 

VISta la documentació tramesa per l'Ajunta
ment de Tiana corresponent a la Junta de Com
pensació del Pla parcial d'ordenació del sub
sector I del sector els Vessants, d'aquest terme 
municipal; 

VISta la proposta del director general d'Ur
banisme de 3 de maig de 1993; · 

VIStos el tela: refós de la legislació vigent a 
Catalunya en materia urbaoistica, el Reglament 
de gestió urbanística i la Instrucció aprovada 
per l'Ordre del Departament de Politica Terri
torial i Obres Públiques de 6 d'agost de 1982; 

VISta la proposta de la Ponencia Tl:cnica, 
aquesta Comissió acorda: 

Inscriure al Registre d'entitats urbanistiques 
col·laboradores la Junta de Compensació del Pla 
parcial d'ordenació del subsector I del sector els 
Vessants, al terme municipal de Tiana, consti
tuida rnitjan~t escriptura pública autoritzada 
pe! notari senyor Antonio Carmelo Agustin Tor
res ellO d'abril de 1992, constitució que va ser 
aprovada per l'Ajuntament de Tiana en virtut 
d'acord plenari adoptat en la sessió de 4 de juny 
de 1992, amb les prescripcions següents de !'in
forme del Servei d'Assessorament: 
Estatuts. 

Article 8. S'entendra afegit al imal del segon 
paragraf el tela: següent: 

"Qualsevol modificació estatutiuia hauni. de 
ser comunicada al Registre d'entitats urbanis
tiques col-Iaboradores". 

Artide 42. S'entendra afegit al final de l'últim 
paragraf el tela: següent: 

" .. .i comunicada al Registre d'entitats urba
nistiques col·laboradores". 

Article 41. El que disposa aquest article s'en
tendrll adaptat a la Llei 30/1992, de 26 de no
vembre, de rl:gim juridic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Article 44. s•entendrll que s'hi ha afegit un 
número 3 amb el text següent: 

"Qualsevol modificació estatutaria hauni. de 
ser comunicada al Registre d'entitats urbanis
tiques coHaboradores". 
Bases. 

Base I.2. S'entendra substituida la normativa 
esmentada per la continguda a la Llei · 1/1990, 
de 12 de julio!, per la qual s'aprova la refosa 
deis textos legals vigents a Catalunya en materia 
urbanística. 

1nscripció al Registre d'entitats urbanístiques 
col-laboradores de l~ssociació Administrativa 
de Cooperació de la Unitat d'actuació del Tor
rent de Can Boada. de Mataró 

Vista la documentació tratnesa per l'Ajunta
ment de Mataró corresponent a l'Associació Ad· 

rninistrativa de Cooperació de la Uoitat d'ac
. tuació del torrent de Can Boada, d'aquest terme 
municipal; 

VISta la proposta de la Direcció General d'Ur-
banisme de data 21 d'abril de 1993; · 

Vist el text refós de la legislació vigent a Ca
talunya en materia urbanistica, el Reglament de 
gestió urbanistica i la Instrucció aprovada per 
l'Ordre del Departament de Politica Territorial 
i Obres Públiques de 6 d'agost de 1982 (DOGC 
núm. 260, de 17.9.1982); 

VJSta la proP<>sta de la Ponencia Tl:cnica, 
aquesta Comissió acorda: 

lnscriure al Registre d'entitats urbanistiques 
coHaboradores l'Associació .Administrativa de 
Cooperació de la Unitat d'actuació del torrent 
de can Boada, del terme municipal de Mataró, 
constituida mitjan~t escriptura pública auto
ritzada pel notari senyor Tomás Giménez Duart 
en data 13 d'abril de 1992, constitució que va 
ser aprovada per l'Ajuntament de referencia en 
virtut d'acord plenari adoptat en la sessió de 3 
de desembre de 1992, amb les prescripcions se
.güents de !'informe del Servei d'Assessorament: 

Article 18. Cúltim paclgraf s'entendrll adap
tat a les digposicions de la Uei 30/92, de 26 de 
novembre, de rl:gim juridic de les administra~ 
cions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

Article 26. S'entendra afegit un segon para-
graf que diu: · 

"Cacord de dissolució hauril de ser aprovat 
per l'Ajuntament de Mataró i inscrit al Registre 
d'entitats urbanistiques coHaboradores". 

Contra els acords anteriors, que no exhau
reixen la via administrativa, es pot interposar 
recurs ordinari davant el conseller de Politica 
Territorial i Obres Públiques en el termini d'un 
mes a comptar de la data de publicació d'aquest 
Edicte. El recurs s'entendrll desestimat si passen 
tres mesos sense que hi hagi cap resolució ex
pressa i quedara aleshores o berta la via conten
ciosa administrativa. 

Barcelona, 22 de julio! de 1993 

BLANCA FEUU I BORRELL 
Secretaria de la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona 

(93.202.165) . 

EDICTE . . 
de 23 de julio/ de. 1993, sobre resolucions adop
tades pe! conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques referents a/s municipis de Granollers 
iTiana. 

El titular delDepartament de Politica Thrrl
torial i Obres Públiques, de conformitat amb 
el que disposen la Llei del sol i el Reial Decret 
1385/1978, de 23 de jtiny, ha resolt, el2S de juny 
de 1993, els assumptes que a continuació s·in~ 
diquen: 

Exp.: 1018/93 
Modificació del Pla general d'ordenació a 
l'ambit de les unitats d'actuació.en sól urba Tres 
TOrres B i e; de Grano/lers . 


