
DEL PA LAMENT DE CATALUNYA 
Número 141 / TV legislatura / Quart periode 

Dimecres, 29 de setembre de 1993 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FOKW- 
 LACI^ 
1-01. Lleis i altres norme~ 
1.I11.01. Lleis 
- Llei de modificació de la Compilació en  
matkria de relacions patrimonials entre conju- 
ges, aprovada pel Ple del Parlament el dia 15 de 
setembre de 1993 (DSPC-P, 58) .  
- Llei de carreteres, aprovada pel Ple del Par- 
lament el dia 16 de setembre de 1993 (DSPC-P, 
59). 
- Uei del patrimoni cultural catala, aprovada 
pel Ple del Parlament el dia 17 de setembre de 
1993 (DSFC-P, 60). 

1.15. Mwions 
- MociÓ-26lIV del Parlament de Catalunya, 
sobre l’assetjament sexual en el món del treball, 
aprovada pel Ple del Parlament el dia 17 de se- 
tembre de 1993 (DSPC-P, 60). 

1.20. XnterpeHacions 
- TnierpeMaci6 al Conseil Executiu sobre la  
politica d’ abocadors de residus sbiids (Reg. 
8985; BOPC, 102, 6429). Substanciaci6 

- Interpel-lació al Consell Executiu sobre el 
sector sanitari privat (Reg. 10023; BOPC, 106, 
6765). Substanciacib (DSPC-P, 60). 

(DSPC-P, 60). 
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- XnkrpElaciÓ al Consell Executiu sobre la 
pulitica general de subministrament elkctric a 
Catalunya (Reg. 12222; BOPC, 136, 8528). 
Substanciació (DSPC-P, 60). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE- 
RUIG, RETIRADA, CANVI O DEChj- 
MENT 
2.15.Mocions subsegiients a httrpeHacians 
- Moció subsegiient a la interpel-lacio ai Con- 
se11 Executiu sobre l’educaci6 infantil @e:. 
11624; B O K ,  132, 8322). Rebuig de la moci6 

- Moció subsegiient a la interpeklació ai Con- 
sell Executiu sobre els centres d’ensenyament 
concertats (Reg. 1 1625; BUPC, 132,8322). Re- 
buig de ia Moció (DSPC-P, 60). 
- Moci6 subsegiient a la interpeMaci6 ai Con- 
sell Executiu sobre la política de comerq (Reg. 
11645; BOPC, 132, 8323).Rebuig de la Mmi6 

- Moci6 subsegiient a la intepklació al Con- 
sell Execuriu sobre la política educativa (Reg. 
11648; BOPC, 132,8324). Rebuig de la Moci6 
(DSPC-P, 60). - 4 .  

- M O C ~ Ó  subsegüent a& interpekiacid at con- 
se11 Executiu sobre els centres concemts per 
I’lCS (Reg. 11691; BOPC, 132, 8325). Retira- 
da de la Moci6 (Reg. 12499). 

(DS PC-P, 60). 

(DSPC-P, 60). 
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- Moci6 subsegüent a la interpellaci6 al Con- 
sell Executiu sobre la política de xeinserci6 so- 
cial (Reg. 11692; BOPC, 132, 8325). Rekada 
de la Moci6 (Reg. 12499). 
- Moció subsegimt a la interpeklació al Con- 
sell Executiu sobre la poKuca general de la do- 
na dintre del marc del nou Pla d’igualiat 

Rebuig de la Moció (DSPC-P, 60). 
- Modó subsegüent B la interpeHaci6 al Con- 
sell Executiu sobre eIs municipis rurals (Reg. 
11716; BOPC, 132, 8326). Rebuig de la Moció 

(1993-1996) (Reg. 11693; BOPC, 132, 8326). 

[ DSPC-P, 60) I 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i’ altres 
propostes de nomes 
3.01.01. PLojcctes de llei 
- Projacte de iiei que regula l’x& a l’entom 
de les persones amb disminució Visual (Reg. 
9428). Rectibció ai text publicat (BOPC, 139). 
- Projecte de lIei de msferkncia de compe- 
tkncies de les diputacions provincials a la Gc- 
netalitat de Catalunya en rnatkria de joventut 
(Reg. 10820). Esmenes a la rotaiitat (Regs. 
f2277,12293 i 12317). 
- Projecte de Uei d’administració institucio- 
nal, de descentsaiització, desconcentraci6 i de 
coordinació del Sistema Catalh de Serveis So- 
cials (Reg. 11563). Prbrroga del termini de pre- 
sentació d’esmenes (Reg. f2457). 
- Projecte de llei d’dquació de la Llei 
611989, del 25 de maig, en matkria de caixes 
d’estalvi (Reg. 11791). Prorroga del termini de 
presentació d’esmenes (Reg. 12458). 
- Projecte de llei d’activitats firals de Catalu- 
nya meg. 11900). P:koga del termini de pre- 
sentaci6 d’esrnenes (Reg. 12459). 
- Projecte de Ibi dc regulació dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis i de sdvamenls 
de Catalunya (Reg. 11975). Tramesa a la co- 
missió i termini de presentació d’esmenes. 

3.10. Projectes i propostes de resalucih 
3.10.35 Proposicions no de Uei i altres pro- 
postes cie resoluciú 
- Proposició no de llei sobre la revisió utgent 
del cobriment dels vasos dels reactors de les 
cenmals nuclears d’Asc6 i Vandelibs, les mesu- 
res de correcció de les esquerdes i la informació 
dels riscos quc poden compom les dites es- 
querdes (Reg. 9491 ). Prbrroga dei termini per a 
debatre la Proposició (Reg. 1241 I ) .  
- Proposició no de liei sobre la rcvisi6 urgent 
del cobriment dels vasos reactors de les centrais 
nuclears d’Asc6 I i I1 i Vandellos I1 (Reg. 
9689). Prorroga del termini per a debatre la 
Proposició (Reg. 124 1 2). 
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- Proposici6 no de llei sobre I’impacte ambien- 
tai de la cansmcció de la presa de la Llosa del 
Cavall, ai Solsonks (Reg. 11925). Tramesa a ia 
Comissió i t c n d  de presentad d’esmenes. 
- Proposició no de Uei sobre el subministra- 
ment d’aigua als municipis del nord d’Osona i 
la ctlnsmcció de la presa de Forat Mic6 (Reg. 
11929). Tramesa a la Comissió i termini de pre- 

- sen% oposició no de llei sobre la gratu’itat del 
peatge en el nam de Martorell de l’autopista A- 
7, mentre no es pugui circular p r  la carrekra 
N-340 (Reg. 11939). Tramesa a la Comissió i 
termini de presentació d’esmenes. 
- Proposici6 no de llei sobre els missatges 
publicitaris institucionals que poden incitar ai 
consum de drogues legals (Reg. 11994). Tra- 
mesa a la Comissi6 i termini de presentaci6 
d’esmenes .: 
- Proposició no de llei sobre les causes de 
I’avaria de la xubestacló transformadora de Sant 
Andreu (Reg. 12079). Tramesa a la Comissi6 i 
termini de presentació d’esmenes. 
- ProposiciQ no de Uei sobre la creació d’una 
comissió inrerdepartamental per a la replaci6 
anual de la campanya de la fruita (Reg. 12128). 
Tramesa a la Comissió i termini de presentaci6 
d’esrnenes. 
- Proposició no de llei sobre l’edició dels car- 
tells propagmdistics de ia festa de la frkloxera 
(Reg. 12217). Tramesa a la Comissió i termini 
de presentació d’esmenes. 
- Proposició no de llei sobre la neteja de resi- 
dus sblids dels ~ltirns vint quilometres de lleres 
dels r i ~ s  de Catalunya (Reg. 12242). Tramesa a 
la Comissi6 i termini de presentació &esmenes. 
- Proposició no de llei sob1.e l’increment dei 
peatge de l’auropista A-16 del Gmaf  (Reg. 
12243). Tramesa a la Comissió i termini de pre- 
sentació d’esmenes. 
- Proposició no de ilei sobre la continu’itat de 
les factories de Torras Papei, SA, a Sarri$ de 
Ter (Girones) i a Sant  Joan les Fonts (Garrotxa) 
(Reg. 12253). 
- Proposició no de llei sobre la seguretat dels 
béns mobles integrants del Patrimoni histbrico- 
cultural catali, presentada pel diputat Sr. Jordi 
Portabella, juntament a m b  alrres quatre diputats 
dei G .  P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(Reg. 12373). 
- Proposició no de llei sobre la reforma del 
tra~dr i la millora del paviment de l’eix del Llo- 
bregat en ei tram comprks entre Manresa @a- 
ges) i Abrera (Baix Llobregat), presentada per 
la diputada Sra, Rosa Martí i Conill, juntament 
amb a h e s  cinc diputats del G. Socialista al Par- 
lament de Catalunya (Reg. 12439). 
--  Proposició no de llei sobre la flexibiIitzaci6 
de les condicions per a la concessió de beques 

i6 d’esmenes. 

8758 

8759 

8759 

87 59 

8760 

8760 

8? M1 

876 1 

8761 

8761 

8762 

8762 



SUMARi (3) 

d’estudis als fills dels pagesos, presentada pel 
G. P. Popular (Reg. 12468). 
- Roposici6 no de llei sobre I’assegwanp 
agriria integral per ds cereals i els fruiters, pre- 
sentada pel G. P. Popular (Reg. 12469). 
- ProposiciÓ no de llei sobre I’ingrés d’Ande- 
rra a I’OrganjtzaciÓ de les Nacions Unides i so- 
bre la internacionalització de la culrura 
catalana, presentada pel G. P. d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya (Reg. 12488). 
- ProposiCi6 no de llei sobre el futur de l’em- 
presa ABB SABADELL, SA, presentada pel 
diputat Sr. Antoni Fmds, dei G. P. d’lniciativa 
per Catalunya, juntament amb els C. P. d ’ b -  
quema Republicana de Catalunya, Convergkn- 
cia i Unió, Popular i G. Socialista d Parlament 
de Catalunya (Reg. 12493). 
- Proposici6 no de le i  sobre I’equilibri entre 
]’oferta i la demanda de phces en les escoies 
plibliques, presentada pel diputat Sr. Magi Ca- 
d e v d ,  juntament amb altres quatre diputats del 
G. Socialista a l  Parlament de Catalunya (Reg. 
124.96). 
- Proposició no de llei sobre els incendis fo- 
restals, presentada per ia diputada Sra. Rosa 
Mm’ i Conill, juntament amb altres quatre di- 
putats del G. Socialista al Parlament de Catah- 
nya (Reg. 12497). 
- Proposició no de llei sobre les conseqiikn- 
cies de l’incendi declarat a l s  municipis de Ves- 
pella de Gai& i el CatIlar (Tarragonts) el. dia 5 
d’agost, presentada per la diputada Sra. kosa 
Martí i Conill, juntament amb altres quatre di- 
putats del 6. Socialista al Parlament de Catalu- 
nya (Reg. 12498). 

3.20. InterpeHacions 
- Interpeliació al Consell Executiu sobre la 
politica lingiiistica en el sistema educatiu, pre- 
sentada pel G. P. Popular (Reg. 12333). 
- InterpeHaciÓ al ConseU Executiu sobrc els 
treballadors estrangers extracornunitaris a Cata- 
lunya, presentada pel diputat Sr. Ignasi Riera i 
Gassiot, del G. P. d’hiciativa per Caralunya 
(Reg. 12341). 
- InErpeMaci6 al Conse11 Executiu sobre la 
projecció exterior de La cultxa catalana, pre- 
sentada pel diputat Sr. Ignasi Riera i Gassiar, 
del G. P, d’hiciativa per Catalunya (Reg. 
12342). 
- Inkrpefllació al Consell Executiu sobre la 
coordinació de les policies locals a Catalunya, 
presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (Reg. 12371). 
- InterpeMaciÓ al ConseIl Executiu sobre la 
política juvenil, presentada pel diputat Sr. Joan 
Puigcerc6s, del G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (Reg. i 2470). 
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- Interpetladó al Consell Executiu sobre la 
poiítica comercial, presentada pel diputat Sr. 
Joan Puigcerchs, del G. P. d’Esquem Republi- 
can2 de Catalunya (Reg, 1247 I). 
- InterpeElaciÓ al Consell Executiu sobre la 
politica industrial, presentada pel diputat Sr. 
Joan Puigcercós, del G. P. d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya (Reg. 12472). 
- Inter@aciÓ al Consell Executiu sobre la 
contammació arnosferica a Catalunya, presen- 
tada pel diputat Sr. Victor Gimeno, del G. P. 
d’hiciativa per Catalunya (Reg. 12489). 
- interpeklació al Consell Executiu sobre la 
millora del sistema de fmanpment de la Gene- 
ralitat de Catalunya, presentada pel diputat Sr. 
Joan Saura, del G. P. d’iniciativa per Catalu- 
nya, a tramitar pel procediment d’urgencia 
(Reg. 12662). 

4. INFORMACIb 
4.40. Acords, resolucions i cornuaicaciora 
dels orgam de la cambra 
- Norma suplethia de I’articlc 19 del Regla- 
ment, sobre la participaci6 del Grup Mixt en les 
activitats del Parlament. 
- Nombre de diputats per grups parlanientaris 
en la Diputaci6 Permanent i en les diverses co- 
missions. 
- Dis~bucio dels escons en el Saló de Ses- 
sions p e r  grups parlamentaris. 
- Prbrroga del Ermini per a presentar inter- 
peflacions per a la sessió pien&-ia núm. 35, con- 
vocada per ai dia 29 de setembre de 1993. 
- lnforme sobre el Compte General de les 
Corporacions Locals, exercici 2 9 9 0  (Reg. 898 1; 
BOPC, 97, 5949). Frbrroga del termini per a 
debatre i’ínforme (Reg. 12365). 
- Soliicitud de compareixeqa del conseller 
d’figricultura, Ramaderia i Pesca davant la Co- 
missió d’Agricdtura, Ramaderia i Pesca, per- 
que informi sobre el Pla d’espais d’interi?s 
natural (PEXN) (Reg, 9420; BOPC, 102,6442). 
Prbrroga del termini per a debatre la soMicitud 
(Reg. 12444). 
- SoIiicitud de compareivenp del director 
general de Serveis Penitenciaris i de Rehabilita- 
ci6 davant la Comissió de Justicia, Dret i Segu- 
retat Ciutadana, perqul: informi sobre la politica 
penitencihia i la sinzaci6 actual en eIs centres 
penitenciaris de Catalunya (Reg. 10590; BOPC, 
1 1  1, 7066). Prbrroga del termini de comparei- 
x e n p  (Reg. 12486). 

4.45. Composició dels brgans de la cambra 
- Suhstitucib d’una diputada del G. P. de 
Convergencia i Un16 en la Comissi6 de Polhca 
Territorial (Reg. 12547). 
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4.50. Comphment de resolucions i de ma- 
cim§ 
- Control del compliment de la Resolució 
8211v del Parlament de Catalunya, sobre la 
coniinui’tat del procds productiu de Torras Pa- 
pel, SA, a les factories de Sant Joan les Fonts 
(Garrotxa) i de Sarri& de Ter (Gironb). Informe 
relatiu ai compliment de la Resolució, presentat 
pel conseller d’ind6stna i Energia (Reg. 
12446). 
- Control del compliment de la Resaluci6 
83AV del Parlament de Catalunya, sobre la in- 
versió en la indústsia paprera de la comarca 
del Ripollb. Informe relatiu al compliment dc 
ia Resoluci6, presentat FI conseller d’lnd~Ísiria 
i Energia (Reg. 12447). 
- Control del compliment de la Resolució 
W/iV del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’autoritza el Govern perqui: incrementi la par- 
ticipació de la Generalitat de Catalunya en el 
capital de la societat Centro de Avales para la 
Industria y la Edici6n, Sociedad de Garantia 
Recíproca (CEAVAL). Informe relatiu al com- 
pliment de la Resoluci6, presentat pel conseller 
d’lndústria i Energia (Reg. 12448). 
- Control del compliment de la Resoluci6 
93AV del Parlament de Catalunya, sobre una 
soluci6 positiva de la negociació entre ]’empre- 
sa Potasas del Liobregat, SA, i els seus treballa- 
dors. Informe relatiu ai compliment de ia 
Resolucici, presentat pel conseller d’lndústria i 
Energia (Rcg. 12449). 

4.55. ‘ ctivibt parlamenthria 
U.55.11). Relaci6 de, docilments entrats a la 
cambra 

Els docuinenr 

4.60, RMrn interior 
- Reconeixement d’antiguitat a funcionaris 
del Parlament. 

4.67. Comunicacions dels grups parlameiita- 
r i s  i dels diputats 
- Retirada de dues mocions, presentades pel 
G. I?. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(Reg. 12499). 
- Sollicitud de compmixenGa del director 
general de Política Lingüística davant la Co- 
missió de Política Cultural, perque informi so- 
bre els objectius per a millorar l’ús públic de la 
Hengua catalana, presentada pel G .  P. d’Esque- 
rra Republicana de C d u n y a  (Reg* 12372). 

4.87. Procediments davant el Tribunal Cons- 
titucional 
- Qüestió d’inconstitucionalitt h n .  
2140/93, plantejada pel Tribwai Superior de 
Justicia de Catalunya, respecte al Decret fegis- 
latiu 111990, del 12 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós dels textos legals vigents a Cataiu- 
nya en matkria urbanística, i el text ref6s de la 
Llei sobre el rkgim de1 sbl i ordenació urbana, 
aprovat pel Reial decret 134611976, del 9 
d’ahril. Compareixenp del Parlament. Allega- 
cims que formula el Parlament. 
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4.95, Rectificacions per error t2cnic 
- Projecte de llei de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes muni- 
cipals de Barberh del Valies i de Cerdanyola 
del Vaiiks (Regs. 11952 i 11976; BOPC, 139, 
&669). 
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8776 5. &DEX DE TFUMITACIONS 

t.lublicar.7 en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
sdn una reproduccirj fidel dels documents originals entrats al Regisírtr. 
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1. 
1.0L. Lleis i altres nomes 
1.01.01. Lleis 

TRAMITACIONS CLOSES AMI3 TEXT APROVAT U CLOSES EN LA FORMULACId 

LLEI DE MODIFXCACIQ DE LA COM PI LACI^ EN MATEU 
DE RELACIONS PATRIMONLALS ENTRE C ~ N J U G E S  

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 15 DE SETEMBE DE 1993 
(DSPC-P, 5 8 )  

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de se- 
tembre de 2993, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de 
Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de 
llei de modificació de la Compilació en materia de relacions 

, patrimonials entre cbnjuges i les esmenes i els vots particu- 
I lars reservats pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta- 
bleix 1’article 33.1 de I’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha 
aprovat la Llei de Catalunya següent: 

LLEI DE MODEICACIO DE LA 

DE RELACIONS PATRIMONIALS 
ENTRE CbNJUGES 

COMPILA& EN MAT~ZRIA 

Expasició de motius 

1 
La finalitat de Ia reforma 

La regulació de les relacions patrimonials entre cbnjuges 
a l’actual CompiIaci6 del dret civil de Catalunya s’havia de 
deduir de diverses nomes disperses per tot el text legal. 

Era convenient, doncs, sistematitzar la regulació del r& 
girn de separació de béns, que hom considera oportú mante- 
nis com a &gim legal, i els aitres r2gims consuetudinaris, a 
més de regular, per primera vegada, un rkgim de participa- 
ci6 en els panys amb cargctcr voluntari. 

Aquesta Llei respecta els principis bhsics del sistema fins 
ara vigent en materia de rkgim econbmic conjugal, i mant& 
la mhxima llibertat i independkncia dels cbnjuges. Per6 RO 

és insensible a la necessitat d’introduir correctius en el r& 
girn legal, per evitar les possibles situacions de desigualtat a 
I’hora de l’extinci6. 

D’altra banda, aquesta reforma té també com a finalitat la 
reestructuraci6 sisternhtica de les altres mathies regulades 
en els capítols I al IV (articles 7 a 25) i en els capítols X i 
XI (articles 49 a 62) del tim1 tercer del Ilibre primer de la 
Compilació, de cara a la confecci6 del futur Cadi de famfiia 
en el dret civil de Catalunya. 

I! 
L’estructum de Ia Llei 

a Aquesta Llei, doncs, modifica el titol tercer del llibre pi- 
mer de la Compilaci6, sota la rúbrica <<De les reiacions pa- 
trimonials entre cbnjjugew, i s’estructura, p fer-ho, de la 
manera següent. 

L’article 1 recull la modificació dels capítols 1 al IV del 
dit títol (articles 7 a ZS), amb el contingut que es descriu tot 
seguit. 

El capítol I es dedica a recollir les disposicions generals 
sobre els efectes patrimaniais del matrimoni, amb Ia parti- 
cularitat de tractar separadament els efectes patrimonials in- 
ter vivos i els efectes patrimonials post mortem -no 
successoris- del matrimoni. D’aquesta manera, a Ia semi6 
primera es considera la determinacid del rkgirn econbmic 
conjugal, les despeses familiars, la coniribuci6 a aquestes 
despeses, la responsabilitat dels cbnjuges per deutes fami- 
liars i una limitació de la facultat de disposiciti de l’habitat- 
ge conjugal i dels seus mobles d’ús ordinari com a mesura 
de protecció de la fml i a .  L.a sec& segona d’aquest capi- 
tol, en canvi, fa referhcia als drets conjugals post mortem: 
I’atribuci6 al cbnjuge sobrevivent del parament de l’habitat- 
ge familiar i l’any de plor. 

EI capitol Ii es reserva per a la regulaci6 dels capítols rna- 
trimonials, en la consideració general d’aquests corn a nego- 
ci, i per a les donacions per ra6 de matrimoni. En aquest 
sentit, a la secció primera, relativa a l s  capitols matrimonials, 
se’n preveu l’atorgament, la capacitat dels atorgants i la mo- 
dificació i la inefichcia dels capitols, i s’afegeix una norma 
relativa a la publicitat registraE. La secció segona es refereix 
a les disposicions per rad de matrimoni atorgades en capí- 
tols matrimonials. La secci6 tercera es dedica, en canvi, a 
regular les donacions atorgades fora dels capítols. 

El capítol IiI recull els negocis jurídics celebrats entre els 
cbnjuges sobre la base de la mes completa llibertat negocial, 
introdui’da ja per la Llei 1311984, del 10 de m a q ,  de refor- 
ma de la Compilaci6. 

El capítol TV regula el rkgim econbmic matrimonial de 
separaci6 de b h s ,  amb la innovaci6 que representa la possi- 
bilitat que el cbnjuge que s’ha dedicat a la casa o ha treba- 
Ilat desinteressadament per l’aitre pugui obtenir una 
compensacib, en determinades situacions. En quest mateix 
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capitoi s’inclau la regulaci6 de les compres efectuades pels 
cbnjuges amb pacte de supesvivhncia -fins ara regulades 
en el capitol XII, que queda suprhit-, amb la introducció 
de les modificacions necesskries. 

L’micle 2 de la Llei modifica els capitols X i Xi del titol 
tercer del ilibre primer de la Compilació (articles 49 a 621, 
que ara es presenten amb el contingut següent. 

El capitol X, que incorpora la regulació de1 rkgirn econb- 
mic de pmcipació en els guanys, s’esmctura en tres sec- 
cions: la primera conté les disposicions generals d’aquest 
rggirn; la segona, les normes relatives a la liquidació del rk- 
gim, amb la delerminacilj corresponent dels guanys i del 
dret de participaci6; finalment, la tercera es refereix al paga- 
ment del crkdit de participació. 

El q í b l  X ,  amb la d x i c a  <<Els &@ms econbmics en el dret 
local,}, es divideix en quatre seccions, que regulen, respechva- 
ment, I’associació a campres i millores, l’agmanament Q pacte 
de mig per mig, el pacte de ConVinenp o mitja guadanyeria i el 
pacte d’igudtaí de &ins i guanys, que fins ara la Compilaci6 re- 
gulava ata I’enmciat <&ls rkgims de comunitab. 

Article 1 

Es modifiquen l’enunciat del titol tercer del llibre primer 
de la Compilaci6 del dret civil de Catalunya i els capítols I, 
11,111 i IV, que queden redactats de lamanera sesent: 

<<Títol tercer 
>>De les relacions patrimonials entre cbnjugew 

>Capítol I 
>>Disposicions generals sobre els efectes 

patrimonials del matrimoni 

djecció primera 
),EIS efectes patrimonials inteter vivos del matrimoni 

nhrticle 7 

>>El r&im econhmic dels cbnjuges seri el convingut en 
capítols matrimonials, 

,>Si no hi ha-pacte, a en eI cas que els capítols matrimo- 
n i a l s  siguin ineficaqos, el rkgim econbmic ser& el de separa- 
ci6 de béns. 

a l .  Tindran la consideraci6 de despeses familiars les ne- 
cessilrks per al sosteniment de la famlia i, en particular, les 
originades en concepte d’dirnents en el seu sentit mis  am- 
pli, les de conservaci6 o millora de l’habitatge conjugal o 
del seu parament i les d’atencions de previsi6, amb adequa- 
ció, en tot cas, als usos i al nivell de vida de la família. 

)>No tindran la consideració de despeses familiars les de- 
rivades de la gesti6 i la defensa dels bkns privatius ni, en gc- 
neral, totes les que responguin a l’inter&s exclusiu d’un dels 
c b nj u ge s. 

>>2. A aquests efectes, s’entendrG que la f m l i a  és inte- 
grada pels cbnjuges, els fills comuns i els fills de qualsevol 
dels cbnjuges que convisquin amb ells. Si s’escau, la unrtat 
familiar podrh incloure també altres parents dels cbnjuges, 
sempre que hi hagi convivencia. 

n3. Els cbnjuges estan obligats a contribuir al sosteniment 
de les despeses familiars. 

>>Es considerar& conhibució a les despeses farnilkm el 
treball realitzat per qualsevol dels cbnjuges en inteks de la 
f m Í a  per a la casa, o corn a coElaboraci6 personal o pro- 
fessional no retribuida, o amb retribuci6 insuficient, a la 
professió o empresa de I’dtre chnjuge. 

>>Si hi ha dot o altres béns afectes a I’aixecament de les 
cimgues del matrimoni, els seus fruits i les seves rendes 
s’aplicaran preferentment al sosteniment de les despeses fa- 
miliars. 

),Altrament, a manca de pacte, els cbnjuges contribuiran 
al sosteniment de les despeses familiars en proporció a Ilurs 
ingressos i, si aquests no s6n suficients, a llurs patrimonis, 
també proporcionalment a les respectives quanties. 
,>4. Dels deutes contrets en atenció al sosteniment de les 

despeses familiars, en respon eI cbnjuge deutor, davant ter- 
cers, amb tots e h  seus bkns. 

))Article 9 
>,Sigui quin sigui el regim matrimonial aplicable, per a 

disposar dels drets sobre l’habitatge habitual necessari per a 
la vida familiar i dels seus mobles d’ús ordinari, si pertan- 
yen a un sol cbnjuge, aquest haurg d‘obtenir el consentiment 
de l’aitre o, si 1.11 manca, I’autorització judicial. 

)>La manca d* aquests requisits, si el cbnjuge transmetent 
hagués ocultat la destinació familiar dels béns indicats per 
mitja d’una manifestació expressa i fdsa, no afectar& la va- 
lidesa de la transmissió oncrosa, sens perjudici de les res- 
ponsabilitats civils i penals en quk haurh incorregut aquest 
cbnjuge, d’acord amb la legislaci6 aplicable. 

>,Secci6 segona 
))Els efectes patrimonials pust mortern del matrimoi 

}>AI cbnjuge sobrevivent, no separat judicialment o de fet, 
li correspondri sempre la propietat de la roba, del mobiliari 
i dels estris que constitueixen el pmment de I’habitntge 
conjugal, sense computar-Ios en el seu haver hereditari. No 
hi estaran compresos les joies, els objectes artístics o histb- 
ries ni altres de valor extraordinari propis del prernopt, ni, si 
aquest en disposés per actes d’última voluntat a favor d’al- 
tres persones, els mobles de procedkncia familiar. 
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,}Article I1 

>)Durant I’any següent a la mort d’un dels cbnjuges, ano- 
menat any de plor, el supervivent, si no 6s usufructuari uni- 
versal de l’herkncia del premort, o si la vídua no gaudeix 
del benefici de tenuta, tindrk dret a habitar tot l’habitatge 
conjugal i a esser alimentat a c h e c  del patrimoni del 
premort en consonancia amb el nivell de vida que havien 
mantingut els cbnjnges i amb Ia quantia del dit patrimoni. 
Aquest dret 6s independent de 1’exWncta de dot, d’aixo- 
var, d’esereix o esponsalici i de soldada, i de llur devolu- 
ci6. Els aliments comprendran totes les necessitats 
comunes a la vida, aixi en salut com en malaltia. 

nE1 cbnjuge supervivent separat judicialment o de fet no 
tindrh els drets esmentats, i els perdrh en altre cas, si durant 
l’any de plor es tornava a casar o passava a viure marital- 
ment amb una altra persona, i també si abandonava o negli- 
gia greument els fills menors. En cap cas no estar& obligat a 
tornar l’import dels aliments perdebuts. 

Kapitol 11: 
>,Els capitals matrimonials i 

4es  donacions pena6 de man-irnoni>> 

>>Secci6 primera 
>)Els capitols matrimonials 

,>Article 12 

) b l .  Els atorgants podran, en capitols matrimonials, deter- 
minar et rggirn econbmic conjugal, convenir la institució 
contractual d‘hereu, establir els pactes o Ies estipulacions 
que estimin convenients, llevat que siguin contraris a la llei, 
i fer qualsevol disposici6 per rad de matrimoni. 

})Els capítols matrimonials, que hauran de constar neces- 
sMament en escriptura pública, podran ésser atorgats abans 
del matrimoni o durant aquest. En el primer cas, produiran 
efectes. des que el matrimoni s’haura celebrat. 

),2, Podran atorgar capitols matrimonials aquells qui pu- 
guin contreure vhlidament matrimoni, perb necessitaran, si 
s’escau, el concurs de les persones que en tinguin la p h i a  
potestat, la tuteIa-o la curatela, 

}>No caldrA la intervenció de defensor judicid, encara que 
hi hagi oposició d’interessos en les donacions o en els dots 
que els pares facin a llurs fills a m b  rescrva de drets. 

}>3. Els pactes dels capitals matrimonials solament podran 
&ser modificats o deixats sense efecte: 

>,En els supbsits en que s’hagi previst expressament 
aquesta possibilitat o quan es tracti d’estipulacions revoca- 
bles per llur naturalesa. 

}>Pel consentiment, solemnitzat en escriptura pública, de 
tots els atorgants o de llurs hereus, e1 qual consentiment, si 
algun d’ells 6s incapaF o es troba absent i se n’ignora el pa- 
rador, se suplÜa o complementar& d’acord amb la llei. 

,>Els pactes successoris recíprocs entre cbnjuges podran 
ésser modificats o deixats sense efecte per aquests, com 
també els establerts per ells a favor de llurs fills, sense ne- 
cessitat de l’acord de les altres persones que hagin concorre- 
gut en els capítols ni dels hereus. La modificaci6 del kgirn 
eeanomic del matrimoni també podrh ésser acordada exclu- 
sivament pels cbnjuges. 

zpFora d’aquests casos, tot acte o conmcte dirigit a modi- 
ficar o deixar sense efectes els capítols matrimonials ser& 
ineficaq. 

>>4. Els capitols matrimonials, com tamb6 els pactes, les 
resolucions judicials i altres fets que modifiquin el &gim 
econhmic conjugal, no seran oposables a tercer mentre no es 
facin constar en les inscripcions de matrimoni aI Registre 
Civil. 

>>En tot allb que es refereixi a béns o drets, es podran fer 
constar en els registres piiblics corresponents. 

>>Article 13 

,>Els capitols matrimonials quedaran sense efecte: 
>) 1 .r En el cas que el matrimoni sigui declarat nul. 
~ 2 . ”  En el cas de dissoluci6 del matrimoni per divorci. 

Aixb no obstant, i a m6s del que disposa el darrer par&& 
de l’article 35, conservaran la seva efickia: 

>>a) Els heretments’i les donacions a favor d’un dels 
contraents, si l’afavorit coctinua vivint a la casa i uebalIant 
per a eIIa i hi ha descendkncia del matrimoni. Nogens- 
menys, seran inef icap I’usdefruit vidual i els drets que, si 
s’escau, s’haguessin pactat en forma accesdria a favor del 
cbdjuge. Si no hi ha convivkncia ni descendkncia, i també 
si l’afavarit contreu nou matrimoni, l’heretament o la dona- 
ció esdevindran revocables per la sola voluntat de l’here- 
tant o donant. 

)Fb) Els heretments a favor dels descendeni dei mat+ 
moni en consideracid als quals s’havien atorgat els capitols. 
Nogensmenys, eis heretaments purs esdevindran revocables. 

d3ecció segona 
>}Les disposicions per rab de 

matrimoni atorgades en 
capitols matrimonials 

}>Article 14 

~ 1 .  Les donacions fetes pel pare i la mare en capitols ma- 
trimonials a favor del fill, sense designaci6 de parts, s’en- 
tendrh que ban estat realitzades per meitat entre arnbd6s. 

>}Els b h s  donats conjuntament als contraents pertanyeran 
a tots dos en proindivis ordinari i per parts iguals, si el do- 
nant no havia disposat el contrari. 

n2. Les donacions atorgades en capiiols matrimonials no 
són revocables: 

>,a> Per ingratitud del donatari. 
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>)b) Per supervivhcia o supcrvenci6 de fills, si bé podran 
ésser reduides en all6 que resultin inoficioses per saó de Ile- 
gítimes. 

BC) Per pobresa del donant, sens pcrjudici del scv dret 
d’ dirnen t s. 

)>Articlz 15 

,)Són nuls, encara que es facin en nom de persona inter- 

b,l.r Les retrodonacions fetes posteriorment per I’hercu Q 

donatari a favor de l’heretmt o donant, o dels seus hereus, 
dels bkns cornprcsos un heretament o en una donaci6 
atorgada cn capítols matrimonials. 

>)2.” Els actes posteriors del donant o de I’beretant en dis- 
minució, derogaci6 o perjudici de la dona& o de l’hereta- 
ment, i els de I’hereu o donatari que els consenti. Se& ineficaq 
tot acte o contracte dirigit a eludir aquestes prohibicions. Es 
presumim fraudulents, en particular, la compra feta pel p m  o 
la mare al fill de les coses donades, si el pagament del preu 
consta solament per confessi6 del donatari, i e€ reconeixement 
de deutes fet pel fill a favor del p m  o de la mare, si no en 
consta la realitat per altres mitjans de prova. 

posada: 

>>Article 16 

nL’uusufructuari universal designat en capítols matrimo- 
nials hau& de prendre inventari i atendre les c b c g u e s  dels 
béns amb llurs fruits; llevat de pacte contrari, no haurh de 
prestar fiaqa.  

>L’usdefmit pactat per un cbnjuge a favor de I’altre que- 
darii subjecte 511 compliment de les obligacions que expres- 
sament li hagin estat imposades, i en especial la d’aixecar, 
fins on abasti l ’ imprt  del producte dels béns, Ics chegues  
que hauria de complir el cbnjuge premort, si vivia. 

sSerA aplicador a aquest usdefruit allb que disposa I’&- 
cle 69 del Codi de successions per causa de mort en el dret 
civil de Catalunya. 

>>Secci6 tercera 
~>IRS donacions per saó de matrimoni atorgades 

fora de capítols matrimonials 

>)Article 17 

>>l. No cal&& l’acceptací6 per a la irrevocabilitat de les 
donacions quc un dels contraents fa a I’altrc en contempla- 
ci6 del matrimoni ni d’aquelles que per aquest motiu els 
atorguin altres persones. 

>>Aquestes donacions es podran subjectar a condicions i 
rnodcs no prohibits per la llei ni contraris als fins del matri- 
moni, i no obliguen el donant a l’allibcrment dels gravk- 
mens de les coses donades. 

>>2. Les donacions a que es refereix l’apartat 1 estan supe- 
ditades al fet que s’aribi a celebrar el matrimoni. Si aquest 
no té lloc, el donant podrh reclamar la restitució del que ha 
donat, sense altra deterioració que la causada per l’ús. 

>>3. La revocabilitat d’aquestes donacions es regiira pcr 
alIb que disposa l’article 14.2. ’ 

,>En tot allb que aquesta secci6 tercera no regula, s’apli- 
caran les disposicions generals en rnatkria de donacions. 

Kapitol EI 
nEls negocis juridics entre cbnjuges 

>>Article 18 

nl. Els cbnjuges es podran transmetre béns i drets per 
qualsevol titol i podran celebrar enm ells tot tipus de nego- 
cis jurídics durant el matrimoni. En cas d’impwgnació judi- 
cial, la prova del carhcter onerós de la trammissi6 
correspondri a l s  demandats. 
~2. En cas de fallida o concurs de creditors d’un dels cbn- 

juges, si aquests no estan separats judicialment o de fet, els 
bens adquirits per l’altre a títol onerós durant l’nny antenor 
a la declaraciri o des de la data de la retroacció es presumi- 
ran donats pel primer. 

>>Article 19 

b > l .  t e s  donacions entre cbnjuges fetes fora de capítols 
matrimonials seran revocables: 

H 1.‘ En els casos generals de revocació de donacions, bé 
que en el cas de supervenci6 de fills la revocació només po- 
dr i  tenir efecte si es tracta de filis comuns. 

>>2.n En cas de nuklitat del matrimoni, només quan el cbn- 
juge dmatm* hagi estat declarat de mala fe. 

n3.” En cas de separació judicial o de divorci, només quan 
el donatari hagi infringit de manera greu i reiterada els deu- 
res canjugals o respecte als fills comuns, o hagi estat con- 
demnat pcr haver atemptat contra la vida del donant o dels 
descendents o ascendents ([‘aquest. 
~ 2 .  En els casos de nuklitat, separació o divorci, l’acció 

per a ~ W Q C X  caducar2 al cap d’un any d’haver estat notifi- 
cada la sentkncia corresponent. 

Kapitol IV 
))El rkgim de separació de béns 

>,Secció primera 
)> Di s p o s i c ion s gen e ral s 

>>Article 20 

>}El skgirn econbmic de separaci6 de béns reconeix a cada 
cbnjuge la propietat, el gaudiment, I’adrninistracih i Ia dis- 
posició dels béns propis. 
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>>Article 21 

>)En r k g h  de separaci6 de béns s6n privatius tots els béns 
propis de cadascun dels cbnjuges al temps de celebrar-se el 
matrimoni i els que per qualsevol títol adquireixin desprh 
de contret, sens perjudici del que disposa el capítol V. 

nEn les adquisicions fetes a titol onerós per un dels cbn- 
juges durant el matrimoni, si consta la titularitat dels béns, 
la cantraprestaci6 s’entkndrh pagada amb diner privatiu de 
l’adquirent. En el cas que la contraprestació procedis de 
l’alue chjuge, hom en presumir5 Ia donaci6. 

>>En cas de dubte sobre la titularitat de béns adquirits du- 
rant el matrimoni, es considerara que pertanyen a l s  dos dbn- 
juges per meitat. 

*)Article 22 

. -Sense contingut- 

>>Article 23 

nEl cbnjuge que, sense refsibuci6 o amb una retribuci6 in- 
suficient, s’hagi dedicat a la casa o hagi treballat per a 1’aL 
t re  cbnjuge tindrh dret a rebre d’aquest, quan s’extingeixi el 
r&giim per separació judicial, divorci o nul.litat del matrima- 
ni, una compensaci6 econbmica, si per raó del dit defecte 
retributiu s’ha generat una situació de desigualtat entre el 
seu patrimoni i el de l’altre cbnjuge. 

NA manca d’acord, aquesta compensaci6 serh fixada judi- 
cialment atenent la incidkncia familiar de i’activitat del cbn- 
juge que la reclami, la quantia de la desigualtat patrirnanizl 
produi’da i les altses circurnsthcies del cas. 

>)La compensaci6 es podd satisfer en diners o en béns del 
patrimoni del cbnjuge que hasi de pagar-la, com ell vulgui i 
en terminis que no excedeixin els tres anys. 

*>Secció segona 
>>Les compres amb’pacte 

de supervivkncia 

>>1. Els cbnjuges que en rkgim econbmic de separaci6 
comprin béns conjuntament i per quotes iguals podran pac- 
tar en el mateix titol d’adqwisició que, quan es produeixi la 
mort de qualsevol d’eFls, el supemivent se’n faci seva la to- 
talitat. 

n2. Mentre visquin ambd6s conjuges, els béns adquirits 
a m b  aquest pacte es regiran per les normes scgiients: 

v l .  No podran ésser alienats ni gravats si no és per acord 
d’ ambddrs. 

,,2.a Cap dels cbnjuges no podrh transmetre a terceres 
persones el seu dret sobre els béns. 

a 

Cal&& Fantenir necessbiamcnt la indivisió dels 
béns. 

) ~ 3 .  En els bens comprats per ambd6s cbnjuges amb pacte 
de supervivencia, l’ndquisicid de la participació del premort 
es computar5 en l’herkncia d’aquest, als efectes del chlcul 
de la IIeg‘tirna, i s’imputari en pagament a compte de la 
quarta vidual. 

,)Article 25 

N 1. El pacte de supervivkncia esdevindrh ineficaF: 
nlmr Quan ho acordin ambd6s cbnjuges durant el matri- 

moni, o per reniincia del cbnjuge supervivent. 
~ 2 . ”  Si algun dels cbnjuges adquirents ha atorgat hereta- 

ment a favor de tercers contraents o heretament pur a favor 
dels seus fills i I’heretament resulta eficaG en morir l’ator- 
gant. 
n3.‘ Quan es declari Xa nukfitat del matrimoni, la separació 

judicial o el divorci. 
~ 4 . ‘  Per l’adjudicacid derivada de I’eínbarg fet efectiu so- 

bre e1 dret d’un dels conjuges, el qual embarg haufi d’ksser 
notificat oportunament a I’dtre cbnjuge. 

~ 2 .  En aquests casos, i llevat que s’estipuli una altra cosa, 
la inefichcia del pacte de supervivihcia determinari la coti- 
tularitat dels cbnjuges, o bé del supervivent i dels hereus del 
premort, en proindivís or~5nari.n 

Article 2 

Es modifiquen els capítols X i XX del títol tercer del Ilibre 
primer de la Compilaci6 del dret civil de Catalunya i se su- 
primeix el capítol xil del mateix titol. Els esmentats capí-. 
tols X i ;IQ: queden redactats de la manera següent: 

<<Capítol X 
>>EI rkgirn de participat56 

en els guanys 

nSecci6 primera 
d3isposieions generals 

>)El rkgim econbmic de participacid en els guanys, pactat 
en capitols matrimonials, atribueix a qualsevoi dels cbnju- 
ges, en el moment de l’extinció del r&girn, el dret a partici- 
par en els guanys obtinguts per l’altre durant e1 temps que 
aquest rkgim hagi estat vigent. 

,)Aquest rkgim es regularh per Ics estipulacions dels cbn- 
juges en el moment d’ésser pactat, per les normes d’aquest 
capítol i, en tot aIjb no previst, durant la vighncia d’aquest 
rkgim, per les nomes del de separació de béns, incloses les 
relatives a les compres amb pacte de supervivkncia. 
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>>Article 50 

K a d a  cbnjuge podri disposar dels seus béns i adminis- 
trar-10s lliurement. Tanmateix, cada un d’eils té el deure 
d’informar adequadament I’altre de Ia seva gesti6 patrimo- 
nial. 

>)Article 5 1 

>,El pacte que atribueixi una participació diferent de la 
meitat dels panys solament serk vUid si s’estableix amb 
caricter reciproc i igual a favor de qualsevol dels cbnjuges. 
,>La invalidesa del pacte determinar& la participaci6 en la 

meitat dels guanys. 

n2.” Els b h s  alienats a tftd gratui’t durant la t ighc ia  del 
rkgim, segons llur estat materid al temps de l’alienaci6, lle- 
vat que el cbnjuge no alienant I’hagués consentida o renun- 
cii’ expressament a comptabilitzar-10s. Se n’exceptuen en tot 
cas els béns objecte de liberalitats fetes de confurnit& amb 
1’Ús de donacions atorgades a algun dels fills del donant per 
saó de matrimoni o per donar-li una carrera professional, ar- 
tística o d’altra classe. - 

m3.r Els béns alienats a titd onerbs durant la vigencia del 
rkgim per tal de disminuir fraudulentament els guanys, se- 
gons llur estat material al temps de l’alienaci6 i m b  inde- 
pendhcia del preu que se n’hagi fet constar, i el valor de les 
obligacions o dels gmvhens constitui’ts mM‘fraudulenta- 
ment. 

>,Article 55 

vEl rhgirn de participació en els guanys s’extingkk 
>) 1.‘ Quan el mahrimoni es dissolgui o sigui declarat nul i 

quan es declari judicialment la separtraci6 dels chjuges. 
~ 2 . ”  Quan els cbnjuges pactin en capitols matrimonials 

un &gim econbmic conjugal diferent. 
Quan un dels cbnjuges ho demani perque la gesti6 pa- 

trimonid de ~’dtse comprometi greument els seus intenssos. 

,>Secció segona 
)>La Liquidació del r5girn de 
participacib: la determinació 

dels guanys i de2 dret 
de participacib 

)>Article 53 

nUna vegada extingit el rkgim de participaci6 en els 
guanys, se’n far5 la liquidació a efectes de la determinació 
dels guanys obtinguts per cada cbnjuge durant la seva vi- 
gencia. 

BA partir del moment de I’extinció del rkgim, i fins que 
no s’haurh determinat el c r w t  de participaci6 que en resul- 
ti, cap cbnjuge no po&i disposar dels seus b6ns sense el 
consentiment de l’altre cbnjuge o dels seus hereus, o, si no 
n’hi ha, sense autorització judicial. 

>)Del total resultant segons !’article 54 es deduiran, si sub- 
sisteixen, i segons llur v d m  al temps de la liquidació: 

ni .r Els béns que integraven el patrimoni de cada cbnjuge 
al comenpnent del rEgiim, els adquirits durant la seva vi- 
gkncia a títol lucratiu i els subrogats d’uns i dtres, segons 
llur estat material al temps d’iniciar-se el rkgim o al temps 
de llur adquisició, amb deducció de les ckegues que els 
afectessin en aquell moment. 

nEls cbnjuges podran acreditar pels mitjans legals de pro- 
va els bkns que integraven llur patrimoni en comenGar e1 rk- 
girn. L’inventari practicat per ambdós cbnjuges, o 
unilateralment per un d’ells amb la confonnitat de f’altre, es 
presumir& exacte. 

~ 2 . ”  Els interessos o les rendes provinents dels béns que 
integraven el patrimoni de cada cbnjuge a I’inici del rkgim i 
els adquirits amb aquests ingressos. 

~3,’ Les quantitats procedents d’indemnitzacions per 
danys corporals o morals de la persona o per pensions ali- 
rnentbies o d’invalidesa, o altres de carhcter igualment per- 
sonalissim. 

Els deutes contrets durant la vigZncia del rkgim per 
qualsevol dels cbnjuges amb vista al sosteniment de les des- 
peses familiars, encara que no s’hagin satisfet. Aquesta de- 
ducci6 es far5 d’acord amb les normes de contribucid a les 
despeses familiars. 

)>Article 56 
>)Article 54 

>>Per deteminar els panys  obtinguts per cadascun dels 
cbnjuges es comptabilitzaran, segons llur valor al temps de 
la liquidació: 

)>I. Tots C ~ S  béns de cada cbnjuge que subsisteixin quan 
s’extingcixi el regim, amb deducci6 dc les obligacions i del 
valor dels gravimens constituytts cn garantia dels deutes par- 
ticulars de qualsevol dels chjuges. 

r 

>>En defecte de pacte vaid que estableixi una participaci6 
diferent, el dret de participació es determinar2 COM segueix: 

>,I .r  Si Únicament un dels cbnjuges ha obtingut guanys, 
]’altre tindrh dret a la meitat del valor d’aquests guanys. 

,,2.” Si tots dos cbnjuges han obtingut guanys, aquell que 
n’hagi obtingut menys, o els seus successo~s, tindrh dret a la 
meitat dc la diferkncia entre el valor dels seus propis guanys 
i el dels guanys de l’altre cbnjuge. 
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&ecci6 tercera 
>>El pagament del crkdit de participació 

>>Article 57 

n l .  El crkdit de participació s’haurh de pagar en diners. Si 
-’ qeutox ho demana, el jutge podrh concedir un ajornament 
per a pagar el crkdit de participació o la possibilitat de pa- 
gar-lo a terminis, sempre que la peticiri es fonamenti en un 
interhs atendible. i es garanteixi suficientment el deute. 

n2. Ni I’ajornament del pagament ni el pagament a termi- 
nis no podran excedir els tres anys. Un cop concedits, el 
crMt de pdcipaci6 meritar& intess iegal. 

n3. No obstant allb que disposa l’apartat 1 ,  el d d i t  de 
pasticipaci6 es podra pagar amb l’adjudicació de béns con- 
crets, per acord dels interessats. En el cas que l’adjudicacid 
de béns en pagament sigui demanada unilateralment pel 
deutor o pel creditor, el jutge po&& concedir-la si es tracta 
d’un interks que es consideri atendible. 

>>4. Quan l’extinci6 del rkgirn de participaci6 en els 
guanys s’hagi praduyt per la mort d’un dels cbnjuges, el su- 
pervivent, si té dret a participar en ets guanys, podrh dema- 
nar que, en pagament del seu &dit de participacid, se li 
adjudiqui l’habitatge conjugal. Si el seu valor fas superior al 
del crkdit de participaci6, f’adjudicatmi haurh de pagar la di- 
ferkncia en diners. 

>>Article 58 

>>l* Si el deutor no tingués béns suficients per a satisfer el 
cr2dit de participaci6, el creditor p d r h  impugnar les aliena- 
cions fetes per aquell a títol gratuit i sense el seu consenti- 
ment durant la vigkncia del regim, com també les fetes a 
títol onerós en frau del seu dret. 

,>Aquestes accions cadiicaran al cap de quatre anys de 
I’extinció del dgim i no seran procedents quan els béns es 
irobin legdment en poder de tercers adquirents a titol one- 
r6s i de bona fe. 
n2. El creditor u els seus S U C C ~ S S O ~ S  podran exigir que la 

demanda de reclamació del crkdit de participació s’moti en 
els registres públics corresponents. 

>>Capit01 Xa 
))Els rkgims econbmics 

en el dret local 

>>Secci6 primera 
>>L’associaci6 a compres i millores 

)>En tot allb no previst en els pact:s de la seva constkci6 
ni cn aquest article, l’associaci6 es regirA pel costum de Xa 
comarca i, si no n’hi ha, per les disposicions del rkgiim de 
participació en els guanys, en tant que ho permeti la seva 
natusdesa especifica. 

>>2. Cada cbnjuge podrg associar l’altre a les compres 
i millores que realitzi durant el matrimoni. Es podrh 
també establir l’associació amb carhcter recíproc O as- 
sociant als cbnjugts llurs ascendents, els hagin fet he- 
retament o no. 

&’enten&h per compres eis béns que, constant I’associa- 
ció, qualsevol dels associats adquireixi a títol onerós o ob- 
tingui per la seva professi6, la seva indhtria o el seu treball. 

>>Es consideraran millores eis augments de valor dels 
béns de qualsevol associat deguts a impenses útils, inver- 
sions en pagament de deutes, dots Q Ilegitiimes i redempció 
de censos i censals. 

~ 3 .  L’adm.inistraci6 de l’associaci6 a compres i millores 
currespnckk a I’associat que s’indiqul en els capítols. Si RO 

fii ha designacions, correspondrh a tots els associats. 
>>L‘administrador Únic de l’assaciació, si s’escau, poó.r?i, 

amb la seva sola intemenci6, disposar a titol onerbs dels 
bens que la constitueixin, perd no fiancar a nom d’ella, si no 
es per a profit de la fmia. 

nEls deutes particulars de cada associat gravaran exclusi- 
vament la seva part. 

~ 4 .  La liquidaci6 dels guanys de cada associat es referir& 
al temps de la seva mort o de I’extinci6 del &gim i pa&& 
ésser efectuada amb diners o amb altres Mns de I’assacia- 
ci6. 

>>Secci6 segona 
~~L’agemanamcnt o pacte de mig per mig 

>>I .  L’agemanament, o pacte de mig per mig, propi de la 
c o m c a  de Tortosa, haurh d’dsser convingut en capítols 
rnahmonkds i ser& incompatible amb el r&~m dotal. 
),En tot dlb no previst en els pactes de la seva constituci6 

ni en aquest article, s’aplicarh el costum de la C O ~ ~ ~ U - C Z L  

~ 2 .  La comunitat comprendrh tots els béns que tinguin eis 
cbnjuges en casar-se o en el moment de convenir el pacte 
d‘agemanament, els que adquireixin per qualsevol titol 
mentre el matrimoni subsisteixi i els guanys o lucres de tota 
mena que obtinguin durant la uni6. 

>>Qualsevol dels conjuga p d r 5  exigir sempre que en la 
inscripci6 dels bdns o drets aequirits per l’aitre es faci cons- 
tar que pertanyen a I’agemanament. 

>>L’administració de la comunitat conespondrh a ambd6s 
cbnjuges. 

,>La liquidació de f’agemanament es fa& adjudicant per 
meitat els béns que comprengui entre els cbnjuges o entre eI 
conjuge supervivent i els hereus de1 premort. 

mArtidc 59 

h b l .  L’associació a compres i millores, prbpia del Camp 
de Tarragona i d’aitres comarques, exigeix pacte exprés en 
capítols matrimonials. 
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~Secci6 tercera 
aEl pacte de convinenqa o mitja guadanyeria 

>>Article 61 

N 1 .  La convinenqa, Q mitja guadanyeria, assuciaci6 cone- 
guda a la Vall d’kan, requerir& pacte exprés en capituls 
matrimonials. 

>>En tot allb no przvist en els pactes de la seva constitució 
ni aquest article, s’aplicaran el costum de la Vall d’Aran 
i el capitol X del privilegi anomenat de ia Querimbnia. 

~ 2 .  Aquest conveni també podrh esser celebrat amb els 
pares del fill o de Ja filla, i idhuc amb estranys, pactant que 
els b h s  panyats i els que es guanyaran quedaran en comu- 
nitat mentre subsisteixi l’associació. 

>,Els cbnjuges contribuiran per parts iguals al sosteniment 
de les despeses derivades del r&im i el govern de la casa, i 
dividiran, a la mort d’uun d’ells dos, si no hi ha fills, els 
guanys i els augments, 

dSecci6 quarta 
nEI pacte d’igualtat de béns i guanys 

~ 1 .  En virtut del pacte, convingut en capitols matrimo- 
nials, d’igualtat de béns i guanys, propi del territori dc l’an- 
tiga dibcesi de Girona, els cbnjuges estipulen que els 
productes del dot 110 consumits i allb que hagi estat adquirit 
amb ells sigui dividit per parts iguals entre ambdós, 

~ 2 .  En tot all6 no expressament previst, aquest pactc es 
regir6 pel costum de la comarca i, si no n’hi ha, per tes dis- 
posicions relatives a l’associació a compres i millores, en 
tant que ha permeti la seva naturalesa.), 

Article 3 

1. Es modifica la disposici6 transitbria setena de la Com- 
pilació del dret civil de Catalunya, que passa a isser la no- 
vena, amb la redacció següent: 

(<Novena 

>>Les altres qüestions de c x k t e r  intertemporal que sorgeixin 
per raó de les variacions que I’entrada en vigor de la Llei esta- 
rai 4W1960, del 21 de juliol, i la de ia Llei catalana 13/1984, 
del 20 de maq, puguin implicar per al r@m jm’hc civil vi- 
gent a Catalunya es resoldran apliicanc els principis que infor- 
men t’ordenamcnt juridic de Cadunyh que igualment regiran 
per a les qüestions que puguin sorgir per raó de l’entrada en vi- 
gor de la Llei de modificaci6 de la Compilació en mathia de 
relacions patrimonials entre c6njuges.w 

2. S’afegeix una disposició transidria a la Compilació del 
dret civil de Catalunya, numerada setena, amb la redacció 
següent : 

<<Setena 

>Les   sociacions a compres i millores pactades abans de 
I’enirada en vigor dc la Llei de mdficaci6 de la Compila- 
ci6 en rnatkria de relacions patrimonials entre cbnjuges es 
podran acollir, en tot alb no previst cn els pactes de llur 
canstituci6, en la I b i  o en el costum de la comarca, a ailb 
que disposa el parigraf segon de I’actual article 59.1 .$> 

Disposició final 

Aquesta Llei entrasi en vigor al cap de tres mesos d‘ha- 
ver estat publicada en el Diari Oficial dc la Generalitat de 
Catalunya, amb l’única excepció de la modificació de l’mti- 
cle 23 dc la Compilació, que ho fa-& I’endernh de la dita pu- 
biicaci6 i quc només ser& aplicable als casos de separació, 
divorci i nullitat que s’iniciiln després d’aquest dia. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

El secretari quart 
Xavier Bosc h 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bnssegoda 
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LLEI DE CARRETEFES 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 1993 
(DSF‘C-P, 59) 

PLE DEL PARLAMEYT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 16 de se- 
tembre de 1993, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de 
Poiítica Territorial referent aI Projecte de llei de carreteres, i 
les esmenes reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que. esta- 
bleix l’article 33.1 de 1’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del Palament, ha 
aprovat la Llei de Catalunya següent: 

La Generalitat t6 compedncia exclusiva sobre les carrete- 
res i els camins I’itinerari dels quals transcorre íntegrament 
pex tenitori de Catalunya, en virtut del que disposa I’articIe 
9.14 de 1’Estamt d’autonomia. 
En exercici d’aquesta cornpethcia, el Parlament va apro- 

var la Llei 16í1985, de 1’ i 1 de juliol, d’ordenaci6 de les car- 
reteres de Catalunya, en virtut de la qual s’adaptava, d’una 
banda, la Llei 51/1974, del 19 de desembre, a les peculiari- 
ta ts  de la xama viiria catalana i es configurava, d’altra ban- 
da, el Pla de carreteres de Catalunya com a instrument bissic 
de planificació, er. el marc de la Llei 2311 983, del 21 de no- 
vembre, de poiítica territorial. En compliment de la dita Llei 
16//1985, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de 
carreteres de Catalunya, mitjanpnt el Decret 31 1/1988, del 
25 d’octubre, amb la naturalesa de pla territorial sectorial. 

Els canvis normatius que s’han produi’t durant quest pe- 
ríode -no nom6 en la legislació especial, sinó tambi en e1 
marc regulador de l’ordenació territorial- i el desenvolupa- 
ment de les meteres corn a infraestructures de transport 
decisives per ai creixement sbcio-econbmic del pais exigei- 
xen I’aprovació d’una llei de emeteres de Ea Generalitat. 

Es tracta, en definitiva, d’articular una regulació prhpia i 
especifica d’aquest sector material, amb vocació de pma- 
nkncia, on s’arbitsin els inmments thnics i jurídics que 
l’experihcia aconsella corn a vads. 

D’dtra banda, en compliment del mandat contingut en les 
lleis d’ordenacid territorial, aquesta Llei determina e1 tras- 
p h  a la Generalitat de les carreteres de les diputacions cata- 
lanes, d’acord amb el procediment regulat per la Llei 
511987, - del 4 d’abril, del rkgim provisional de les compe- 
tkncies de les diputacions provincials. Així mateix, i preses- 
vant en tot cas la gestió integrada de la xarxa que comporta 
la titularitat Única, s’habilita la Generalitat per a delegar en 
els consells comarcals la gestió de determinades vies. 

La Llei s’esmctura en cinc titols, a m b  els capitols comes- 
ponents, quatre disposicions addicionals, cinc disposicions 
kransitbries, una disposici6 derogatbria i una disposici6 fi- 
nal. 

El títol primer, de disposicions generals, delimita I’objec- 
te i l ’hb i t  d’aplicacib de la Llei, estableix la classificaci6 
tknica i funcional de les carreteres, carn també llur &gim 
juridic, i defineix els conceptes que requereixen una concre- 
ció que en faciliti la postesior aplicació. L’experikncin asso- 
lida ha aconseIlat d’intrduir-hi el concepte de via preferent, 
configurada com a carretera d’una o més calqades, amb li- 
mitació d’accessm a les propietats confrmtmts i enliqos a 
diferents nivell. 
La Llei perfecciona la classificaci6 funcional de les carre- 

teres que contenia la Llei 16/1985 i regula el Catdleg de car- 
reteres de la Generalitat com a instrument bhic per a 
disposar d’uuna relació detallada, classificada i actualitzada 
de les diferents vies que integren la seva xarxa de emeteres. 

EI titoI segon regula la planificaci6 del sistema viari i la 
coordhaci6 amb la planificació urbanística. 

EI Pla de carreteres de Catalunya, seguint la linia iniciada 
per la Llei 16/1985, es configura corn un instrument b h k  
d’ordenació del sistema viari, d‘acord amb les dire&us de 
l’ardenaci6 territorial. A aquest efecte, la Llei introdueix les 
determinacions necessMes per a definir el contingut del 
Pla, i incorpora les precisions noves que s’han considerat 
adequades. 

D’altra banda, i corn a pressupost per a l’execuci6 de les 
obres, es revisa i regula d’una manera detallada la tipologia 
clhsica de projectes i el procediment per a Ilur mmitaci6. 

Destaca, en aquest sentit, l’objectiu de la Llei de garantir 
la integració dels valors mediambientds en la presa de deci- 
sions amb incidkncia sobre el territori, i de vetllar per la in- 
tegració paisatgistica i ecolbgica de la xama vihia en el seu 
entorn. 
En la linia que s’eexposa, la Llei, d’una manera clarament 

innovadora, estén l’obligatorietat de redactar un estudi 
d’impacte ambiental i de seguir el procediment d’avaiuació 
a tots els projectes de carreteres que puguin tenir una inci- 
dEncia sabre el medi, i amplia els supbsits de subjjecci6 esta- 
blerts tant en I’hbit cornurhi com en Id nomativa 
estatal. 

EI títol tercer es refereix ai f inqamen t  i I’explotaci6 de 
les carreteres, i introdueix una nova concepció de les hees 
de servei, com a elements d’esbarjo i d’assisthcia a l’usuari 
de la via, que, en tot cas, han de garantir la protecció de1 
paisatge i de l’entorn. 

EI titol quart regula el rkgirn d’ús i de protecció de les 
carreteres. La Llei defineix les zones de domini públic, de 
servitud i d’afectació i la Knia d’edificació, la qual s’amplia 
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amb la finalitat d’assegurar la protecci6 ue les vies. A més, 
s’estableixen, d’una banda, les limitacions d’ús de la via i 
I’obligació dels propietaris de mantenir en condicions de se- 
guretat, salubritat i ornament públic els béns immobles afec- 
tats per les determinacions de la Llei, i ,  de I’altsa, la 
replaci6 restrictiva dels accessos a la carretera. 

Amb la finalitat de garantir mks seguretat en la circulació, 
i en el marc d’un &gim estricte de protecció de les carrete- 
res, s’estableix la prohibició de tot tipus de pubhcitat,feta 
excepció dels rktols infonnatius que no tenen aquesta consi- 
deració i dels &tols o installacions indicadors d’establi- 
ments mercantils o industials, en els temes que estableix la 
Llei. 

Els ~ a m s  urbans i les travesseres, per Ilurs caracten’sti- 
ques especials, s6n objecte de regdaci6 en el capftol tercer 
d’aquest titol quart, on se’n concreta el rkgirnjm’dic. 

Finalment, el tftd cinquk defineix les tkcniiques per a sal- 
vapardar e! respecte al r&@m jurídic vigent, mitjanpnt me- 
sures cautelars de paralització i suspensilf i una regulació 
exhaustiva de les infraccions i les sancions, i estableix els 
mecanismes necessaris per a fer-les efectives. 

Aquesta Llei, doncs, fa una regulació sistemhtjca i com- 
pleta de les carreteres, atesa Ia i m p o h c i a  que tenen i llur 
repercussi6 en el desenvolupament econbmic i social de Ca- 
talunya. 

’ 

Titol primer 
Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

Es objecte d’aquesb Llei la regdaci6 de les carreteres de 
Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, rnitjanpt 
l’establiment dels instruments necessaris per a garantir la 
seva adequada ordenaci6, funcionalitat i protecci6. 

Article 2. Ambit d’apiiccrcib 

1 .  Es consideren carreteres les vies de domini i ús p~blics 
projectades i constniides fonamentalment per a la circulació 
de vehicles autombbils. 

2. Queden exiclosos de l’hmbit d’apIicaci6 d’aquesta Llei: 
a) LRs vies i els accessos als nuclis de poblaci6 que inte- 

gren la xarxa visa municipal, sempre que no tinguin la 
consideració de tram urbi o de travessera. 

b) Les pistes forestals i els camins rurals. 
c )  Els camins de servei Q d’aceés, de titulasitat p6bJica o 

privada, construYts corn a elements auxiliars o complemen- 
taris de Ics activitats especifiqucs de Ilurs titulars. L’obcrtu- 
ra d’aquests camins a l’fis p6blic es pot acordar per raons 
d’intercs general, dc conformitat a m b  la nomativa especifi- 
ca aplicable, en el qual suposit s’hm d’aplicar les normes 
d’lis i seguretat prbpies de les carreteres i, si s’escau, als 
efectes d’indemnització, Ia Llei d’expropiació forpsa. 

d) Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments 
d’acord amb el planejament vigent. 

Article 3. Conceptes t2cnics 

Pcr a la interpretacih i I’aplicacíó d’aquesta Llei, es defi- 
neixen els conceptes tkcnics següents: 

a) Ames de servei: les zones confrontants amb les carrete- 
res que s6n dissenyades expressament per a situar-hi ins- 
tallacions i serveis destinats a resoldre les necessitats dels 
vehicles i donar seguretat i comoditat als usuaris de la carre- 
tera. 

b) Aresta exterior de la c a l p h :  l’extmn exterior de la 
part de la carretera destinada a la circulació de vehicles en 
general. 

c)  Aresta exterior d’esphmcid: la intersecció del terreny 
natural amb els talussos de desmunt, del terraplenament o, 
si s’escau, delsmurs de sosteniment 

d) Element funcional de la carretera: tota zana perma- 
nentment afectada a la conservaci6 de la carretera o a l’ex- 
plotaci6 del servei pirblic viari, com les destinades a 
descans, estacionament, serveis de control del tdnsit, ins- 
taldacions per a l’explotaci6 de la via, auxili i atencid mkdi- 
ca d’urgkncia, peatges, parades &autobusos i altres 
finalitats auxiliars de la via. 

e)  Estació de servei i uni?ut de subministrament: les h s -  
tallacions destinades a la venda al públic de gasolines i gas- 
oils d’automoció que comptin amb els elements determinats 
a aquest efecte per la nomativa aplicable en aquesta mate- 
ria. 

’ 

Article 4, Classiftcaciófuncional 

1. Les carreteres es classifiquen, segons llur funci6, dins 
les xarxes següents: 

a} Xarxa bhsica: és fa que serveix de suport al ehsit  de 
pas i al t rhsi t  intern de llarga dishcia, i inclou tambp. les 
vies intercomarcals i intracomareals d’una especiai impor- 
thcia vihia. 

Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per les vies 
segregades d’accés als nuclis de població que, passant total- 
ment o parcialment pes zones urbanes, tenen com a funció 
compatibilitzar el trhsit local i el tdmsit de pas. 

b) Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trhsit 
generat entre les capitals comarcals i els principals munici- 
pis i nuclis de poblaci6 i activitat de la mateixa comarca o 
de comarques lim‘trofes, al &sit generat entre cadascun 
d’aquests centres i a la conncxi6 d’aquests nuclis amb itine- 
raris de la xarxa bkica. 

c )  Xarxa local: és la que serveix de suport al trhsit inter- 
municipal, integrada pel. conjunt de vies que faciliten I’ac- 
cés als municipis i nuclis de població i activitat no situats 
sobre les xarxes bbica i comarcal, i comprh totes les carre- 
teres que no figuren en la xarxa bisica ni en Ia comarcal. 
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2. En funció de llurs característiques timiques i funcio- 
nals, el Pfa de carreteres de Catalunya pot establir per a cada 
una de les xarxes a qui: es refereix l’apartat 1 les categories 
de primca i secunditria 

Article 5. Class@caci6 thicllr 

1. Les carreteres es classifiquen, en atenció a llurs carac- 
teristiques tkcniques, en vies segregades i carreteres conven- 
cionals. 

2. Les vies segregades poden &ser autopistes o vies pre- 
ferents e 

3. Són autopistes les carreteres destinades a l’exclusiva 
&culaci6 d’autombbils i senyahades corn a que reu- 
neixen les caracteristiques següents: 

a) No hi tenen acc& directe les propietats confrontants, i 
les seves incorporacions i sortides estan dotades sempre de 
vies d’acceler&ió i de desaccelera&, respectivament. 

b) No creuen ni són creuades a nivell per cap via de co- 
municaci6, ni servitud de pas. 

c) Tenen cdqades diferents per a cada sentit de circuiació, 
separades entre si per una h j a  de t m n y  no destinada a la 
circdació o, en su@sits excepcionals, per altres mitjans. 

4. Són vies preferents les carreteres d‘una o mks calpides, 
amb limitació d’accessos a les propietats confrontants i en- 
llaFos a diferent nivel. 
5. ~ 6 n  carreteres convencionals tes que no reuneixin les 

característiques prbpies de les categories anteriors. Es poden 
establir per via reglamenthia, segons Ihm cmcteristiques 
de disseny i construcci6, categories diverses de carreteres 
convencionals. 

Article 6. Cutdleg de carreteres de la Generalitat 
1.  El Cathleg de carreteres de la Generalitat conté la rela- 

ció detallada i la classificació per categories de totes les car- 
reteres de les quals és titular, amb expressió de totes les 
circumsthncies necesshies per a identificar-les. 

2. Correspon al ParIament de Catalunya, a proposta del 
Govern, d’apravar el Cathieg de carreteres de la Generalitat. 

3. El Departament de Política Territorial i Obres Públi- 
ques ha de mantenir permanentment actuaiitzat el Cathleg 
de carreteres de Ia Generalitat. 

4. El Catdeg de carreteres de la Generalitat i les seves ac- 
tualitzacions han d’ésser publicats en eI Diari Qficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 7. R&im jurídic 

1. Les carreteres que s6n objecte d’aquesta Llei són de 
domini públic, i correspon a llurs titulars d’acompiir-ne 
1’ execuci6, la gestió i ia consenació. 

2. Sens perjudici del que estableix I’aapartat 1 ,  per ai de- 
senvolupament de les funcions esmentades es poden esta- 

blir, en la forma i amb els efictes previstos en la normativa 
vigent, convenis o altres mecanismes de coMaboraci6 inte- 
radminisuativa. 

Article 8, Nomes cumplementdnas 

I .  El Govern de la Generalitat, a proposta del Departa- 
ment de Politica Territorial-i Obres Públiques, ha d’establir 
nomes i criteris t h i c s  per al disseny, el servei i la segure- 
tat vi f ia  de les carreteres i per a ia informaci6 a l’usuari, 
d’accrd amb la normativa específica que sigui aplicable. 

2. Els senyals informatius de les carreteres R que es refe- 
reix aquesta Llei i de llurs elements funcionals s’han d’ajus- 
tar a l s  criteris g-cs, de disseny i lin@istics publicats pels 
brgans competents de la GeneraIiW, sens perjudici del que 
estableixi la normativa general que sigui aplicable. 

Article 9. Seguretat vidria 

i. EI pjecte de qudsevd nova infkeaestxuctura vih-ia ha 
&observar tots eis requisits necessaris en maí&ria de seguretat. 

2. El manteniment de la xarxa vihria objecte d’aquesta 
Llei ha de donar sempre prioritat a totes aquelles obres i ac- 
tuacions que incideixin en la millora de la seguretat vihia 

3. El Govern de la Generalitat ha d’elabum i aprovar 
anualment un pla de millora dels t r a m s  a m b  un major index 
d’accidentabihtat, i I’ha de comunicar al Parlament. 

Article 10. Coordinacid 

1 .  h s  actuacions de les diverses administracions en la 
xarxa de carreteres de Catalunya s’han de fes d’acord amb 
els principis de coordinació, ceklaboració, respecte mutu en 
l ’hb i t  competencial i infonmació pel que fa a les incidkn- 
cies mdtues en el sistema de cumunicacions. 

2. Per tal de vetllar per la coherhcia del model d’ordena- 
cio territorial, sens perjudici del que estableix I’apartat I ,  
l’brgan competent de l’Administraci6 de 1’Estat ha de ira- 
metre un exemplar de cadascun dels projectes de carreteres 
que promogui en el territori de Catalunya, abans de fer-ne 
l’aprovaci6 definitiva, a la Generalitat, a fi que aquesta, en 
el termini d’un mes de la remissió del projecte, emeti l’in- 
forme corresponent. 

Titol segon 
Pianrificació i projectes 

Capitol I 
Planificació 

Article 1 . i .  Pla de carreteres de Catalunya 

1 .  El PIa de carreteres de Catalunya 6s I’instrument bhic 
d’ordenació del sistema de carreteres, en el rnm de les di- 
rectrius de l’ordenaci6 territorial. 



8724 BUTLLEfl OFICIAL DELPhRLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 14i I 29 de setembre de 1993 

2. El Pla de carreteres de Catahya té carhctcr de pla te- 
T*Titorid sectoiai, de confonnitat amb la Llei 2311933, del 
2 1 de novembre, de política tenitorial. 

3. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la 
xarxa bhsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions 
per a definir la xarxa local, i també establir el rkgim general 
de les vies pertanyents a totes les xames. 

4. L’aprovaci6 clel Pia de carreteres i de les seves modifi- 
cacions o revisions correspon al G Q W ~  de la Generalitat, a 
proposta del Departament de Politica Territorial i Obres M- 
bliques, amb I’obettura prkvia d’un periode de consulta ins- 

b) El projecte de traqat, que consisteix en la determinaci6 
dels aspectes geomktrics de l’actuaci6 a executar i en la de- 
finici6 completa dels b h s  i els drets afectats. 

c )  El projecte de construcció, que consisteix en el desen- 
volupament complet de la soluci6 bptima, amb el detall su- 
ficient per fer factible la construcció i la posterior 

2. L’elaboració del projecte de ú q a t  6s preceptiva, llevat 
que es tracti d’executar actuacions que tinguin per objecte la 
millora i la.conservaci6 del ferm, la senyalització de la via o 
I’execució d’elements tecnics complementaris. L’estudi in- 

explotaci6. 

titucianal, durant dos mesos, en el qual s’ha de requerir 
informe de les administracions p~bliqaes afectades i dels or- 
ganismes que es determinin. 
5. El Pla dc carreteres de Catalunya s’ha 2e revisar corn a 

m’nirn cada cinc anys, 

formatiu previ s’ha de redactar sempre que ho aconsellin la 
naturalesa o les circumsthcies de I’actuació, per trobar la 
solució bptima al problema plantejat. 

Artide 14. Contingut 

Article 12, Coordinacid a m b  el planejament urbanistic 

. 1. Els instruments de planejament urbanístic s’han de tra- 
metre, una vegada aprovats inicialment, a la Direcci6 Gene- 
ral de Carreteres, per tal que pugui informar sobre les 
qiiestions de la seva compethcia. 

El rkgim jurídic aplicable a aquests informes és el regulat 
en la legislació urbm’stica per a les administracions secto- 
r ia ls  que han d’informar sobre els instruments de planeja- 
ment, si bé el termini per a emetre’ls no pot ésser en cap ca’s 
de durada inferior a un mes. 

2. Els projectes de tragat a que es refereix i’article 
13.1.b), un cap entren en vigor, tenen la condició de xarxa 
v i c a  bhica, als efectes del planejament urbm’stic, i preva- 
len sobre les determinacions d’aquest. 

3. L’Administraci6 competent he de promoure, si escau, 
les modificacions puntuals del planejament als efectes d’in- 
corpom-hi les determinacions que resultin dels projectes a 
qui: fa referkncia I’apartat 2, incloent-hi la reclassificació i 
la qualificació de sbl que resulti congruent amb les determi- 
nacions d‘aquells. 
4. La iniciativa particular té les mateixes facultats i limi- 

tacions espablefites per l’apartat 3, en relació amb aquells 
instruments de planejament en qui% els 6s reconeguda la ini- 
ciativa per a la seva fomulaci6. 

Capítol 11 
Estudis i projectes 

Article 13 Tipologia 

1. Per a construir noves carreteres o modificar les exis- 
tents, s’han de redactar els estudis i els projectes correspo- 
nents, d’acord amb la tipologia següent: 

a} L’estuh infonnatiu previ, que consisteix cn l’analfsi de 
les dades necesskies per a definir i valorar, en linies gene- 
rals, les diferents alternatives a un problema viari determi- 
nat, i proposar-hi solucions. 

1. Els estudis i projectes inclosos en 1’dcle 13 ban de 
constar dels documents que siguin determinats per via regla- 
mentfia. 

2. Els estudis i projectes esmentats han d‘incorporar, corn 
a document diferenciat, un estudi d’impacte ambiental, amb 
el contingut que determina la legislaci6 vigent d’avaiuaci6 
de 1’impacte ambiental, llevat d’aquells que queden exclo- 
sos de 1’clabomi6 preceptiva del projecte de tra~at,  

Article 15. Procediment 

1.  EI projecte de traGat o l’estudi informatiu previ en els 
mpbsits en quk aquest s’hagi previst, i el corrcspanent estu- 
di d’impacte aiibiental, s’han de sotmetre durant un termini 
de trenta dies hhbils a inhmació pública, mitjanqant un 
anunci que s’ha de publicar en el Diari Qficia! de la Gene- 
ralitat de Catalunya, per tal que els interessats puguin for- 
mular dkgacions sobre l’inter2s general de la carretera, la 
concepció global del seu trapt i la seva compatibiiitat me- 
diambicntal. Aquesta infamació pirblica és independent de 
la prevista en el procediment #expropiació f o r p a  

L. Simultirniamcnt a la informació piíblica, el projecte de 
traqat o, si siescau, I’estudi informatiu previ s’han de sotme- 
tre a informe dc les aciministracions locals afectades, que es 
considera favorable quan ha transcorregut el temini fixat 
per I’apartat 1 i un mes més sense que hagin em& informe. 

3. Si una carretera no és Frevista en el planejament urba- 
nistic vigent O és incompatible amb les determinacions 
d’aquest planejamcnt i els ens locals afectats manifesten llur 
disconformitat amb el projecte, que necesshriament ha d’és- 
ser motivada, l’expedient ha d’ésser elevat al Consell Exe- 
cutiu, que ha de decidir si procedeix d’executar el projecte, i 
en quest cas ha d-ordenar la modificaci6 o la revisi6 de1 
planejament uibbanistic afectat. 

4. La resolució d’aprovació dels estudis i projectes de tra- 
Gat es publicar& al DOGC i es notificari a les entitats locals 
afectades, a les quals es ttametrh una cbpia íntegr5 de l’estu- 
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di o projecte corresponent, a efectes urbanístics i de coordi- 
nació administrativa. 

Articie 16. Proteccid del medi 

1. Els projectes de t r ap t  preceptius o I’estudi informatiu 
previ, en els supbsits en quk s’hagi previst, s’han de some- 
tre al procediment d’ avaluació d’impacte ambiental, d’ acord 
amb la normativa vigent. 

2. En el supbsit que els projectes esmentats afectin espais 
nataturals, s’han d’rtjustar a les determinacions de la Llei 
iZ1985, del i 3 de juny, d’espais naturds. 

Article 17. Aprovacid i efectes 

1. Els estudis i projectes de carreteres han d’ésser apro- 
vats pel Departament de Politica Tenitoriai i Obres Ríbli- 
. ques. 
I 2. L’aprovació deis projectes de carreteres comporta la 
declaraci6 d’utihitat pública i la necessitat d’ocupacid dels 
béns i d’adquisici6 dels drets corresponents, a l s  efectes de 
l’expropiaci6 forqosa, l’ocupació temporal i la imposici6 o 
modificació de servituds. AiXi mateix, implica 1’aplicació 
de les limitacions a la propietat que estableix el capitol I del 
titol quart. 

3. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupa- 
ció es refereixen també a l s  béns i els drets compresos en el 
replantejament del projecte i en les modificacions d’obres 
que es puguin aprovar posteriornent. 

4. Per t ~ ;  que es produeixin els efectes que estableixen els 
apartats i ,  2 i 3, els projectes de carreteres i les modifica- 
cions corresponents han de comprendre la definici6 del tra- 
gat i la determinació dels terrenys, les C O I I ~ ~ ~ C C ~ Q I I S  i els 
altres béns i drets que s’estimi necessari adquirir o ocupar 
per a la construcció, la defensa o el servei de la via i la se- 
guretat de la círculaci6. 

5. L’expropiació de béns i drets i la imposició de les ser- 
vituds necess&ries per a l’execuci6 dels projectes de carrete- 
res s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació d’expropiaci6 
furpsa. En la taxació dels terrenys que s’expropien no es 
poden incloure les plusvhlues generades per la construcci6 
de la carretera, 

6. No és procedent la reversi6 deis terrenys que hagin es- 
tat expropiats d’acord amb aquesta Llei i hagin esdevingut 
innecessaris per a la prestació del servei viari si resulten 
afectats pel planejament urbanistic a un altre fi d‘utilitat pG- 
blica o d’interks social i es compleixen les circumstincies 
establertes per la legislaci6 vigent. 

Article 18. Execucid 

1 .  Els projectes de carreteres són immediatament execu- 
tius de.s de llur aprovació. 

2. Els projectes de carreteres i les obres de consmcci6 i 
explotació d’aquestes, pel fet que constitueixen obres públi- 
ques d’interks genexd, no estan sotmesos a Ilickncia munici- 
pal ni als altres actes de control preventiu a quk es refereix 
l’article 220 de la Llei 812987, del 5 d’abril, municipal’i de 
rkgirn local de Catalunya. L’execució d’aquestes obres, 
sempre que es realitzi d’acord amb els prajectes aprovats, 
només pot &ser suspesa perl’autoritat judicial. 

3. La Generalitat ha de comunicar a les entitats locals 
afectades X’execuci6 de les obres corresponents abans de 
llur iniciació. 

4. No obstant el que estableix l’apartat 2, queden sotme- 
ses a llickncia municipal prbia, i a les taxes i els impostos 
corresponents, les obres de canstrucciii que es realitzen, de 
conformitat amb aquesta Llei, en les hrees de servei, sens 
perjudici del que estableix 1’article 250 del Decret legislatiu 
111990, del 12 de juliol. 

Titol tercer 
Finaxlpment i explotació 

Capítol I 
Fhanpnent 

Article 19. Modalilats defifinanqament 

El finanpnent de les inversions i les despeses derivades 
de la construcció, I’explotaci6, la millon, la consemacid, 
I’ordenacid d’accessos i, en general, les actuacions exigides 
per al bon funcionament de les carreteres regulades per 
aquesta Llei, pot adoptar una o més d’una de les modalitats 
segiients: 

a) Amb c k e c  a les consignacions que s’incloguin en els 
pressupostos públics i a les transfert?ncies, subvencions o 
apxtacions rebudes a aquest fi. 

b) Mitjatqant els mecanismes previstos en la legislaci6 
u& m ’ s  ti c st. 

c) Amb capital públic, privat o mixt, h a n @  mitjanpnt e1 
pagament de peatge o d‘ altres fómules d’ explotaci6 de la via 

d) Mitjanqant la imposici6 de contribucions especials a 
les persones físiques o jm’diques que resultin especialment 
beneficiades per l’actuació, en els temes que determina 
l’article 20, 

Article 20. Contn’buciuns especials 

1. Només es poden imposar contribucions especials si de 
I’execució de les obres que es realitzin per a la construcció 
o I’explotació de carreteres, accessos i vies de servei deriva un 
benefici especial a favor de persones fisiques o jm’diques, en- 
cara que no es pugtu quantificar d‘una manera aspecifica. A 
aquests efectes, I’maugment del valor de determinades finques 
CQKI a conseqüimcia de I’execució de les obres e la considera- 
cii6 de benefici especial. 



8726 BUTLLETí OFICLAL DELPARLAME” DE CATALLJNYA I Núm. 141 29 de setembre de i993 

2. Són s -5jmtes passius de les contribucions a quE es rek- 
reix l’apartat 1 els que es beneficien d’una manera directa de 
les actuacions realitzades i, especialment, els titulars de les fin- 
ques i els establiments confrontants amb la carretera i els de les 
urbanitzacions €a comunica& de les quals resulti millorada. 

3. La basc imposable de les contribucions a quk es refe- 
reix I apartat 1 es determinen pels percentatges següents, re- 
ferits al cost total del projecte: 

a) Amb carbcter general, fins al 25%. 
b) En les vies de servei, fins al 50%. 
c) En els accessos d’6s particulrtr per a finques, urbanitza- 

cions o establiments determinats, fins al 90%. 
4. Per a la quantificació de les quotes que han de satisfer 

els subjectes passius a quk es refereix l’apartat 2 es tenen en 
compte els segiients criteris objectius: 

a) La superfície de les finques beneficiades i els metres li- 
neals de fqma o front de la infraestsuctura. 

b) El coeficient d’dificabilitat i els tipus d’uscis, en sbls 
urbans i urbanitzables. 

c )  La situació dc les finques, els establiments i les urba- 
nitzacions rcspecte a la carretera, pel que fa a la proximitat i 
a l’accés. 

d) Les bases imposables dels tributs de base territorial de 
les finques beneficiades. 

e)  Tots els altres criteris que siguin determinats en atenci6 
a les circumsthcies particdats que concorrin per a establir 
la contribuci6 especial. 

5 .  Correspon ai Govern de la Generalitat d’acordar, mit- 
janqant decret, l’establiment de les contribucions especials a 
quP, es refereix aquest precepte. 

Capítol II 
Explotacib 

Article 21, Principis generds 

i ,  L’explataci6 de la carretera compri% les operacions de 
conservació i mmteniment, i les actuacions dirigides a la de- 
fensa de la via i a mi?lorar-ne l’ús, incloses les actuacions refe- 
rents a senyalització, ordenació d’ncessos i 6s de les zones de 
donini piiblic, de servitud i d’dectació, i tamM les adqades 
a assegilrar la in~graci6 de la via en el seu entorn i, especial- 
ment, el compliment de les mesures comctores establertes. 

2. La Generalitat explota les carreteres dc quk és titular 
directament o per mitja de qualsevol dels procediments de 
gestió indirecta establerts en la legislaci6 vigent, seus perju- 
dici del que estableix la disposicia transitbria segona. 

3. Lcs carreteres en rkgim de concessi6 administrativa es re- 
geixen pel que disposa la legisiacid específica de la Generalitat 
i ,  si no n’hi ha, jler la normativa vigent en rn&!ria d’autopistes 
de peatge. CaI esiíibhr, en tot cas, les obligacions de gestió i 
conservació que correspondran al concessionari. 
4. El Departament de Politica Tenitosial i Obres fibli- 

qucs ha d’efectum controls periodics de la prestaci6 dcl ser- 
vei per les empreses concessionhies de les autopistes de 

peatge incloses en el CatAieg de carreteres de la Generalitat. 
Dels resultats d’aqiiest control, n’ha d’ informar anualment 
al Parlament de Catdunya. 

Article 22. A rees i instatlacions de servei 

1. Les b e e s  de servei han d’estar dotades de serveis sani- 
taris &ús pdblic i de telkfon d’ús públic, i poden incloure, a 
mks d’estacions de servei i d’unitats de subministrament de 
carburants, tallers de reparaci6, hotels, restaurants i altres 
serveis similars. 

2. Elc projectes de noves carreteres o de vapiants han 
$incloure, llevat que se’n justifiqui la impossibilitat, la pre- 
visió de les esmentades kees i de les estacions de servei i 
unitats de subministmnent de carburants, i han de garantir 
una protecció adequada del paisatge i de l’entorn. 
L’aprovació dels projectes produeix els efectes dekrmi- 

nats per l’article 17. 
Les W s  de servei i les estacions de servei i unitats de 

subministrament previstes en els projectes poden ésser ex- 
plotades per qualsevol dds sistemes de gesti6 de serveis pir- 
biics establerts per la normativa vigent. En el plec de 
condicions administratives s’han d’ establir els requisits 
d’ocupaci6, gestió i canservaci6. 

3. En la resta de supbsits, s’han d‘estabh per via regla- 
menthia les condicions per a ]’establiment d ’hxs  de servei 
i d’instal-lacions de subministrament de carbwanfi, a fi de 
proporcionar la major seguretat i carnoditat als usuaris de fa 
carretera, i el procediment d’atorgament de les autoritza- 
cions corresponents pel Departament de Política Ccrritorial i 
Obres Públiques. 

4. Les hees de servei, les estacions de servei i els ele- 
ments funcionals de la carretera han d‘adaptar llurs installa- 
cims ai que disposa ía Llei 20/1991, d d  25 de novembre, 
de promoció de I’accessibilitat i de supressió de barreres ar- 
quitectbniques. 

5. L’atorgament de les concessions i de les autoritzacions 
administratives a qui? fan referbncia els apartats precedents 
és sens pejudici de les Ilickncies i autorjtzacions que s’ha- 
gin d’obtenir d’altres organismes de l’Adminis$acM de la 
Genemlitat, i de les altres administracions piibliques, de con- 
formitat amb la normativa que sigui aplicable. 

Títol quart 
RLgim d’ús i de protecció 

Capítol 1 
Delimita& del domini piibiic 

viari i zones de protecció 

Article 23. Tipologia 

Amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini 
priblic viari i assegurar-ne la protecció, s’estableixen a les 
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carreteres les zones següents, que es mesuraran sempre ha- 
riuontalment i perpendicularment a l’eix de la via: de domi- 
ni pdblic, de servitud i d’afectaci6. També s’assenyaia a 
ambdds costats de la carretera la linia d’edificació. 

Article 24. Zona de durnini públic 

I. La zona de domini píblic comprkn els terrenys ocupats 
o d’ocupaci6 fuma prevista en el projecte constructiu per a 
la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que ex- 
cepcionalment es justifiqui per raons geotkcniques del te- 
rreny que és innecesshia, una franja de terreny, a cada 
costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de I’espla- 
nació, de vuit metres d’mplada en les autopistes i les vies 
preferents i de tres metres en les carreteres convencionals. 

2. En els supbsits especials de ponts, de viaductes i d’al- 
tres estructures o obres similars, es pot fixar corn a aresta 
exterior de l’esplanaci6 la línia de projecci6 ortogonal dels 
extrem de les obres sobre el terreny i, en tot cas, es consi- 
dera de domini priblic el terreny ocupat pels suports de Pes- 
tructura. En el cas dels‘ ttinels, la deteminacid de la zona de 
domini públic s’efwtua de conformitat amb les característi- 
ques geometriques i geolbgiques del terreny i amb l’aipida 
d’quest sobre el thel. 

3. Si la definici6 de la zona de domini pfibiic en una car- 
tetera j a  existent a I’entrada en Vigor d’questa Llei com- 
porta que hi resultin compresos béns de titularitat privada, 
es pot acordar, si és convenient o necesshria, I’expropiació 
d’aquests béns. La declaracib d’utilitat pública i la necessi- 
tat d’ocupaci6 s’entenen implícites en l’aprovació d’un pro- 
jecte per a la determinació de la zona de domim públic. 

4. La zona de domini ptiblic es pot ampliar a cada costat 
de la carretera per tal d’indoure una o dues vies de serveis 
per a vianants, bicicletes, ciclomotors o maquinhia agrico- 
la. 

Article 26. Zana de servitud- 

La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, 
a banda i bandade la carretera, deiidtadcs interiorment per 
Ja zona de domini públic definida en l’articie 24 i exterior- 
ment pes dues linies paralkles a les arestes exteriors de l’es- 
planaci6, a una distancia de vint-i-cinc metres en les 
autopistes i vies preferen~ i de vuit mettes en la resta de 
carreteres, mesurats des de les arestes esmentades. 

Article 27. Utilitzaciii de iu zona de sewitud 

1. En la zona de servitud només es poden realitzar els 
usos i les activitats p&viament autoritzats que siguin com- 
patibles amb la seguretat de la via i amb la finaiitat prbpia 

2. Es poden autoritzar tancaments digans o arbustius, 
sempre que no afectin les condicions de visibilitat i segure- 
tat de la carretera ni puguin menyscabar les facultats dels 
brgans administratius en relació amb la proí&xió i l’explo- 
tació dei domini pGblic viari. 

3. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
pot utilitza la zona de senitud, o autaritzat-ne la utiiitzci6, 
per motius d’intids generall o s i  ho requereix el rnillar servei 
de la carretera, en els termes establer& pler I’article 40. 

~ d‘aqueshzona 

Article 28, Zona d’afectucid 

La zuna d’afectació consisteix en dues franges de terreny 
a banda i bandade la carretera, delimitades interiorment p r  
la zona de servitud i exteriorment per dues Ir’nies paral.leles 
a les arestes exteriors de l’espianació, a una dishcia de 
cent metres en les autopistes i vies preferents, de cinquanta 
metfes en les carreteres convencionals de la xarxa bhsica i 
de trenta metres en Ia resta de carreteres de les aitres xames, 
mesurats des de les esmentades arestes. 

Article 25. Uidirzaciú de la zona de domini pliblic 
Article 29. Utilitzacid de b zona d’ufectació 

1. En la zona de domini ptiblic nom& es poden realitzar 
les obres i les actuacions directament rdacionades amb la 
construcció i l’explotacid de la via i els seus elements fun- 
cionals, sens peeudici del que estableix I’apartat 2. 

2. El Departament de Palitica Territorial i Obres Públi- 
ques podd autoritzar, en Eunci6 de les exigkncies del siste- 
ma viari, I’ocupaci6 de1 subsbl de la zona de domini públic, 
preferentment a la franja d’un metre situada a la part més 
exterior d’aquesta zona, per a la implantació o la construc- 
ci6 de les infraestructures imprescindibles per a la prestaci6 
de serveis púbiics essencials. S’han de determinar per regla- 
ment les condicions a quk s’han de subjectar aquestes auto- 
ritzacions a precari, els drets i les obligacions que assumeix 
el subjecte autoritzat, el termini de duració de l’autorització, 
e3 chon d’ocupaci6 que es fixi, si s’escau, i els supbsits de 
revocació. 

En la mna d‘afe~tació~ l’execuci6 de qualsevol. tipus d ’ h -  
Vitat, la realitzat56 d’obres o installacions, fnm o pvisionals, 
el canvi d’ús o de destinació i la plantació Q la tala &arbres m 
quereixen l’autositzaci6 @via del Departament de Pulitica Te- 
rritorial i Obres Públiques, Sens perjudici d’dm compethies 
concurrents. Només es poden realitzar sense autoriW6 p&- 
via els aballs propis dels conreus agrícoles, sempre que no en 
resultin afectades de cap manera la mna de domini pcblic ni la 
seguretat Viiiria. 

Article 30. Linia d ’edifica& 

1 .  La I h i a  d’edificació s’estableix a banda i banda de la 
carretera. En la zona compresa entre la línia i la carretera es 
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prohibeix qualsevol tipus d’obra de construcci6, monstruc- 
ciÓ o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per 
a la conservacid i el manteniment de les construccions exis- 
tents. 

2. La línia d’cdificació s’ha de simar, respecte a l’aresta 
exterior de la calqada, a cinquanta metres en les autopistes, 
lcs vies preferents i les variants que es construeixen amb 
l’objwte de suprimir les travesseres de població, i a vint-i+- 
cinc metres en la resta de les carreteres. 

Articie 31, Supbsits especials de la línia d’ed@caci6 

1. En les carreteres o trms que transcorren per sbl urbh, 
el planejament urbanistic, amb l’infome favorable previ de 
la Direcci6 Gcnerd de Carreteres, pot establir.la línia d’edi- 
ficaci6 a una disthncia inferior a la regulada en l’artrcle 30. 

2. El Departament de Politica Territonial i Obres Ríbli- 
ques, amb l’infome favorable previ dels ajuntaments afec- 
tats, pot establir la linia d’edificació, si les circurnsttincies 
. geogrkfiques ó sbeio-econbmiques ho aconsellen, a una dis- 
thcia inferior a la regulada amb carhcter general, en zones 
concretament delimitades. 

3. S’han de determinar per via reglamenthia les circums- 
thcies  que poden justificar la reducció de la disthncia de la 
lhia d’edificaci6 en els suphsits a que es refereix aquest ar- 
ticle. 

Article 32. Publicitat 

1. Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els 
trams urbans, en una franja de cent metres mesurada des de 
1’aresta exterior de la cdGada, i es prohibeix, en qualsevol 
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de 
la carretera. 

Aquesta prohibició no d6na dret a indemnització, 
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1 ,  no es conside- 

ren publicitat els &tols informatius, ni els &tols O les ins- 
tdlacions similars indicatius d’establirnents mercantils o 
industrials, sempre que se situi’n en el mateix edifici Q en la 
seva immediata proximitat i no incloguin cap tipus d‘infor- 
mació addicional. 

3, S6n rktols informatius: 
a} Els senyals de servei. 
b) Els que assenyalin indrets, centres o activitats d’atrac- 

c )  Els que siguin exigits per la normativa internacional. 
La forma, els colors, les dimensions i les determinacions 

lingüístiques dels retols informatius s’han d’ajustar als crite- 
r i s  establerts per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb e1 
que estableix la normativa general aplicable CKI la mat&ria. 

4. En qualsevol cas, els rktols a qu5 es refereix !’apartat 2 
requereixen I’autoritzacid prkvia del Departament de POM - 
ca Territorial i Obres Públiques. 

ció o interh turistics O culturals. 

Article 33, Autoritzaciu adminisrrativa 

1. CQIT~S~OII  al Departament de Politica Territarial i 
Obres Públiques d’atorgar les autoritzacions per a la realit- 
zació de les obres o activitats a que es refereix aquest ;api- 
tol, sens perjudici d’altres competkncies concurrents. 
L’atorgament d’autoritzacions per a la realització d’obres o 
activitats en les travesseres i els trams urbans és regulat pel 
capítol 111 d’aquest titol. 

2. En els supbsits en que siguin preceptives les autoritza- 
cions a que es refereix l’apartat 1 ,  cal fer constar expressa- 
ment en les llickncies urbanístiques la necessitat d’obtenir 
aquesta autorització abans de l’inici de les obres. 

Capítol U: 
Funcionalitat de la via 

i accessos 

Artide 34. Funcionalitat de la via 

I. E1 Departament de Politica Territorial i Obres Piibli- 
ques pot imposar, en l ’ h b i t  de les seves compethcies, si 
les condicions, la situació, les exigencies tkniques o la se- 
guretat de la via ho exigeixen, limitacions temporals o per- 
manents a la circulació en determinats tmms a parts &una 
carretera. 

Correspon a l  Departament de Politica Tenitorial i Obres 
Públiques dc fixar les condicions per a l’atorgment, per 
1’ autoritat competent, d’autoritzacions excepcionals per a li- 
mitar 1’6s general d’una via i la senyalització corresponent. 

2. El Departament de Politica Territorhl i Obres plibli- 
ques pot establir en punts estratkgies de la xarxa de carrete- 
res instakhciuns de recompte i estacions de pesatge per al 
coneixement i el control de les característiques del t r k i t  a 
les diverses infraestructures vifies. 

3. Es poden establir, amb l’infanne previ dels brgans 
afectats, limitacions a la circulaci6 de diferents tipus de ve- 
hicles en funció de la naturalesa i les casacteristiques de les 
c m e  t eres. 

4. Els usos singulars &una via que impliquin una perillo- 
sitat Q una intensitat especials, en trms amb sobrecbnrega 
de khsit, han d’ksser objecte dautoritzaci6 específica. 
L’obtenci6 d’aquesta autorització especial esta subjecta, en- 
tre d’altres requisits, a l’obligaci6 de constituir una garantia 
per l’import dels possibles danys, estimat contradictbria- 
ment, en funció del transit diari. 

5 .  Les obres d”execuci6 d’un projecte de carretera, si 
impliquen un increment en la intensitat de pas de vehicles 
pesants per carreteres adjacents o en trams concrets de la 
mateixa via o un increment de trhnsit en vies alternatives, 
han d’incloure en el pressupost una partida destinada a 
reparar els danys que ts puguin produir en les vies es- 
mentades. 

L 
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Article 35. Accessos da o dc les previstes en l’article 25.2, sens perjudici de les 

1. El Departament de Politica Territorial i Obres Públi- 
ques pot limitar els accessos a les carreteres i establir, amb 
carActer obligatori, els punts on s’han de construir aquests 
accessos. 

2. Igualment, el Departament de Politica Territorial i 
Obres Piibliques pot ordenar els accessos o reordenar els 
existents, mitjanGant l’aprovació del projecte corresponent, 
que produeix, si s’escau, els efectes que estableixen els 
apartats 2 i 3 de l’article 17. 

3. L’establiment d’accessos altres que els regulats en 
1’apartat 2 i I’obertura de connexions it les vies que integren 
la xarxa de carreteres requereixen, un cop presentat el pro- 
jecte corresponent per l’interessat, la consulta @via i pre- 
ceptiva dels ajuntaments afectats i 1’ autoritzatió preceptiva 
del Departament de Politica Territorial i Obres Públiques. 
Aquesta autorització no pot afectar en cap cas la funcionali- 
tat de la via 
. 4. Les actuacions que per llurs caractesistiques puguin ge- 
perar un gran nombre de desplagaments han de preveure 
una avahaci6 de llur impacte potencial sobre el sistema via- 
li. 

Capítol IIT 
Trams urbans i travesscres 

Article 36. Concepte i r&im jurí& 

1.  EIS trams urbans i les travesseres es regeixen per les 
disposicions d’aquest capitol i, en alls que els sigui aplica- 
ble, per la resta de disposicions d’aquesta Llei. 

2. Es considera tram urbi la part de carretera que trmsco- 
me per sbl classificat corn a urbh pel phejament urbanistic. 

3. Es considera travessera la part de tram urbh en la qual 
hi hagi edificacions consolidades almenys en dues terceres 
parts de ia seva longitud i que tingui un entramaide carrers 
aimenys en un dels costats. La determinació de les travesse- 
res s’ha d’establir d’acard amb el procediment que sigui de- 
terminat per via reglamentAria. . 

altres autoritzacions o ILichcies que siguin preceptives. 
2. Correspon als ajuntaments d’atorgar les autoritzacions 

d’usos i obres a les zones de servitud i d’afectacid en els 
t rams uhms i les travesseres. si es tracta de t rams urbans 
que no tenen Ia condició de travessera, s’ha de sollicitar 
prkviament I’infarme de la Direcci6 General de Carreteres. 

3. La linia d’edificaci6 e i  els trams urbans i les travesse- 
res es pot fixar d’acord amb el que estableix ]’article 31. 

4. L’explotació dels trams urbans i de les travesseres cu- 
mspon, salvat el que estableix aquest capitol, a 1’Adminis- 
traci6 de la Generalitat. 

Article 38, Trusphs de vies urbanes 

1. Les carreteres de la Generalitat o als trams concrets 
que passin a integrar-se en la xarxa vibia municipal, es po- 
den traspassar als ajuntaments respectius, n proposta 
d’aguests o per iniciativa de l’Administraci6 de la Generah- 
tat, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessio- 
n h i a  

2. No obstant el que disposa ]’aparrat 1, 1’Administració 
de la Gmeralitat i els ajuntaments poden subscriure conve- 
n i s  per a I’explotaci6 de les vies, en la forma i els termes es- 
tablerts per la normativa vigent. 

Capítol I’V 
DeIimitaci6 del dret de propietat 
per a la preservscitj del domini 

piiblic viari 

Ar!icle 39. R2girn general 

Les limitacions d‘usos i activitats imposades per aquesta 
Llei als propietaris o titulars de drets sobre immobles confi- 
guren el contingut ordinari del dret de propietat i no donen 
lloc a indemnització. 

Article 40. Afectaeiuns singdurs 
Articie 37, Auturhzacions 

i. Correspon als ajuntaments, amb l’infanne previ favo- 
rable del Departament de Politica Territorial i Obres Piibii- 
ques, d’atorgar les autoritzacions per a realitzar a la zona de 
domini pliblic exterior a la calFada, en els trams urbans i les 
travesseres de les carreteres, les obres i actuacions esrnenta- 
des a 1’article 25.1. Les obres i les actuacions que han-d’és- 
ser realitzades per I’administració titular del domini no 
requereixen I’ autorització esmentada, perb han d’ésser noti- 
ficades pr&viament a I’ajuntament corresponent. 

Correspon aI titular de la carretera d’atorgar l’autorització 
per a la realització d’obres a actuacions que afectin la calqa- 

L’ocupació per I’Administració de la zona de servitud o 
de la zona d’afectaci6 i els danys i perjudicis que, si s’es- 
cau, es produeixin són indemnitzables en els termes que de- 
termina la legislació general aplicable. 

Article 41. Consewacid d ’immobles 

1. Els propietaris de terrenys, construccions i qualssevol 
altres béns afectats per les determinacions d’aquesta Llei 
han de mantenir-las en les condicions de seguretat, salubri- 
tat i ornament pdbiic exigibles, d’acord amb la legislació UT- 
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banística. L’Administració de la Generalitat ha de posar en 
coneixement de la corporaci6 local corresponent I’incompli- 
ment d’questa obligació, a ls  efectes del que estableix la Ie- 
gislació urbanística. 

2. En el supbsit que una constmcció, pel seu cstat ruin6s, 
pugui ocasionar danys a la carretera o ésser motiu de perill 
per a la circulació, J’AdministraciÓ de Ia Generalitat o 
l’ajuntament corresponent han d’adoptar les mesures caute- 
lars que siguin necesshries per a garantrr la seguretat de la 
via. L’ajuntament ha d’acordar el que resulti procedent per a 
incoar l’expedient corresponent de declaració de ruiba o de 
demolició, en el supbsit que la mina sigui imminent, 
d’acord amb la normativa vigent. 

3. En el supbsit que i’element confrontant amb la carrete- 
ra comporti un estat de deteriorament molt greu i produeixi 
una situació de perill irnmirnent per als usuaris de la carrete- 
ra, l’administracid titular de la via pot executar d’ohci, 
d’una manera immediata, les actuacions necesshríes per a 
mantenir la seguretat de la carretera. 

Titol cinquE 
Protecció de la legalitat 

i r&pim sancionador 

Capitol I 
Mesures de protecci6 

Article 42. Mesures cautelars 

1. El Departament de Politica Territorial i Obres Públi- 
ques ha d’ordenar la paralitzacid immediata de les obres i la 
suspensi6 dels USQS que manquin de l’autoritzaci6 precepti- 
va o no s’ajustin a les condicions de l’autorització atorgada. 

2. El Department de Politica Territorial i Obres Públi- 
ques pot acordar, per assegurar l’efectivitat de la resolució a 
quk es refereix I’apartat 1, e3 precintatge de les instalhcions 
i la setirada dels materials i la maquiniria que s’utilitzin en 
les obres, a c h e c  de l’interessat. 

3. En el termini d’un mes de la notificaci6 de 1’0rdre de 
suspensi6, l’interessat ha de sollicitar i’autoritzacici perti- 
nent o, si escau, ajustar les obres a l’autorització concedida. 

4. Si transcorre el temini a qui? es refereix l’apatat 3 i 
I’interessat no ha soklicitat I’autorització o no ha ajustat les 
obres a les condicions prcscrites, el Departament de Politica 
Territorial i Obres Públiques ha d’ordenar la demolició de 
les obres, a c h e c  de l’interessat, i ha de procedir a impedir 
definitivament cls usos. El Departament ha de procedir de la 
mateixa manera si l’autorització és denegada perquk no re- 
sulta ajustada a la normativa vigent. 

Article 43. Suspensid dels efectes de les autoritzacions i les 
11 i& ncies 

Si el contingut d’una autorització o d’una llickncia cbnsti- 
tueix una infracci6 vi&ria de caricter notori i greu, I’brgan 

que l’ha atorgada ha d’acordiir la suspensió dels seus efectes 
i la paralització immediata de les obres iniciades i ha de 
procedir, en el termini de tres dies, a trametre l’acord a la 
sala contenciosa administrativa competent, a l’efecte del 
que estableix l’article 1 i 8  de la Llei reguladora de la juris- 
dicci6 contenciosa administrativa. 

S6n nulles de ple dret les autoritzacions adminislrathes i 
les Ilickncies que hagin estat atorgades contravetint al que 
estableix aquesta Llei. 

Article 45. Danys al domini públic viari 

1. ’La pducci6 de danys en una carretera i en els seus ele- 
ments funcionals origina la incoació i la tramitació de l’expe- 
dient administratiu comspnent al presumpte responsable, per 
tal de determinar la indemnització dels danys i els perjudicis 
causats, que 6s exigible per via de constrenyiment. 

2. En eI supbsit que la reparaci6 d’un dany sigui urgent 
per al servei normal de la carretera, el Departament de Polí- 
tica Territorial i Obres Mbliques ha de portar-la immedia- 
tament a terme, a chmc del causant, 

Capítol II 
Infraccions 

Article 46. Tipi@acid 

1. La vulneració de les prescripcions contingudes en 

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 

3. Són infraccions lleus: 
a) Fer obres, instaHacions o actuacions en la zona de ser- 

vitud o d’afectaci6 sense les autoritzacions preceptives, 
quan puguin ésser objecte de legalització posterior. 

h) Fer obres, instaldacions Q actuacions en la zona de ser- 
vitud o d’afeztació, amb incompliment de les condicions de 
I’autoritznció atorgada, quan puguin ésser objecte de legalit- 
zació posterior. 

c) Cal-locar, Ilenqar o abandonar dins la zona de domini 
públic no constitui’da per la plataforna de la carretera objec- 
tes o materials de qualsevol naturdesa, quan no impliqui 
risc per d s  usuaris de la via. 

d) Vulnerar les prescripcions establertes per aquesta Llei 
en relaci6 amb la línia d’edificaci6, quan l’actuació pugui 
esser objecle de legalització posterior. 

e> Collocar rktols o instaflacions similars en la zona de 
servitud o d’afeetació sense l’autorització preceptiva, quan 
puguin esser objecte de legalització posterior, d’acord amb 
l’article 32.4. 

aquesta Llei te la consideració d’ infracció administrativa. 

greus. 
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4. Són infraccions greus: 
a) Fer, amb vulneraci6 de les prescripcions establertes per 

aquesta Llei, obres, instaflacions o actuacions en la zona de 
servitud o d’afectaci6, quan no puguin ésser objecte de lega- 
lització posterior. 

b) Fer obres, instaklacions o actuacions en la zona de ser- 
vitud o d’afectaci6 amb incompliment de les CQndiCiOnS de 
l’autorització atorgada, quan no puguin &ser objecte de le- 
galització posterior. 

c )  Fer obres, installacions o actuacions en la zona de do- 
mini pcblic no constituida per la plataforma viMa sense 
l’autorització corresponent o sense ajustar-se a les seves 
condicions, sempre que puguin &ser objecte de legalitzaci6 
posterior o no afectin Ea seguretat de la via. 

d) Destruir, deteriorar, alterar o sostreure qualsevol de-  
ment de la carretera directament relacionat amb l’ordenació 
i la seguretat de la circulaci6, o modifica-ne intencionada- 
ment les caracteristiques o la situació, quan aquesta actuació 
no impedeix que I’elernent continui’ complint la seva funci6. 

e )  Desinir, deteriorar, sostreure o modificar qualsevol 
instaklació de la carretera o dels seus elements funcionals, 
quan no afecti ni la calgada ni els vorals. 

f) CoHocar, llenpr o abandonar objectes o materials de 
qualsevol naturalesa a la plataforma de la carretera o dins la 
zona de domini quan impliquin un risc per als usuaris de la via 

g)  Vulnerar les prescripcions establertes per aquesta Llei 
en relació amb la linia d’edificació, quan l’actuaci6 no pu- 
gui ésser objecte de legalitzaci6 posterior. 

h) Collocar +tols o instal-lacions similars en la zona de 
domini públic sense l’autoritzacid preceptiva, #acord amb 
l’article 32.4, o fer aquestes actuacions en la zona de servi- 
tud o d’afwtaci6, quan no puguin isser objecte de legalitza- 
ci6. 

i) Fer qualsevol classe de publicitat que vulneri les pres- 

j) LRs infraccions qualificades corn a lleus, quan s’hi 

5. Són infraccions molt greus: 
a) Fer obres, instal-lacions o actuacions en la zona de la 

plataforma vikia en contravenci6 de les prescripcions esta- 
blertes per aquesta Llei, o, en general, en la zona de domini 
públic, quan aquelles no siguin legaIitzables o afectin la se- 
guretat de la via. 

b) Deteriorar, destruir, sostreure Q retirar qualseirol d e -  
ment de la cmctera directament relacionat amb I’ordenació 
i la seguretat de la circulació, o modificar-ne intencionada- 
ment les caractefistiques o la situaci6, quan amb aquesta aC- 

mació s’impedeixi que I’elernent continui’ complint la seva 
funci6. 

c) Destruir, deteriorar, alterar, sostreure o modificar qual- 
sevol installació de la carretera o dels seus elements funcio- 
nals, quan afecti la calGada o els vorals. 

d) Fer activitats en kt zona de servitud o d’afectació que 
resultin perilloses o insalubres per als usuaris de la via. 

e )  Danyar o deteriorar la carretera pel fet de circular-hi 
amb pesos o chegues que excedeixin els Iimits autoritzats. 

“cripcions d’aquesta Llei. 

apreciii reineidkncia. 

f )  Fer, en la zona de d o ~ n i  públic, creuaments aeris o 
subterranis sense l’autoriuació preceptiva o sease ajustar-se 
a les condicions de l’autorització aturgada. 

g )  Les qualificades com a greus, quan s’hi aprecii’ reinci- 
&cia. 

Article 47. Prescripcib 

El termini de prescripciii de les inhaccions és de quatre 
anys per a les greus i les molt greus i d’un any per a les 
lleus, comptadors des de la data de comissi6 de la h f k ~ ~ i ó  
o, si aquesta és continuada, des de la data de realització de 
l’ljltirn acte en quk es consuma+ 

Capítol IíI 
Procediment sancionador 

Article 48. Responsabilitat 

i .  Són responsables de les infraccions administratives el 
promotor de l’activitat, l’empresari o la persona que l’exe- 
cuta i el tknic director. A aquests efectes, es considera C Q ~  

a promotor el propietari del sbl sobre o sota el qual es cornet 
la infracci6, i també l’agent, el gestor o I’impulsor. 

2. Si les inftaccions s h  imputades a una persona jm’dica, 
poden ésser considerades com a mponsables subsidihies les 
persones fisiques que n’intepn els brgans rectors o de d b  
ci6, llevat de les que hagin dissentit dels acords adoptats. 

’ 

Article 49. Tramitacid L 

1. El procediment sancionador s’ha d’ ajustar a l  procedi- 
ment que sigui establert per via reglarnenthria i a la normati- 
va general aplicabie. 

2. Si s’aprecia que els fets objecte dun expedient sanciona- 
dor poden &ser constitutius de delicte o falta, l’Adminisb.aCi6 
ha de traslladar les actuations a l’autoritat judicial competent i 
deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta 
no es pronuncii: Aquesta suspensi6 no af&a l’expedient in- 
coat pcr al restabliment de la situa& anterior a h comissi6 de 
la infracci6 o, si s’escau, per a l’aboment de les indemnitza- 
cions pels danys i perjudicis O G I S ~ Q ~ ~ ~ S .  

3. La sanci6 de l’autoritat judicial a qui? es refereix 
l’apartat 2 exclou la imposici6 de multa administrativa Si la 
resolució judicial. és absolutaria, I’ Administració pot conti- 
nuar la tramitaci6 de l’expedient sancionador, respectant els 
fets que els tribunals hagin declarat provats. 

Capitol IV 
Sancions 

Article 50. Graduació 

1. Les infraccions regulades per aquesta Llei són sancio- 
nades amb les multes segiients: 
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a) Les infkaccions lleus, amb unit multa de fins a 
1 .OOO.oOO de pessetes. 

b) Les infraccions greus, amb una multa de fins a 
5.000.000 de pessetes. 

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de fins a 
50.000.000 de pessetes. 

En qualsevol cas, les multes assenyalades per les lletres 
anteriors s’han d’incmmentar fins al total del benefici obtin- 
gut per l’infractor. 

2. Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat 
del fet constitutiu de la infracd6, tenint en consideració els 
danys i perjudicis produits, el risc objectiu que derivi de la 
infracció per al donuni públic o per a tercers, l’existkncia 
d’intencionabt o de reiteraci6 i la reincidkncia. 

3. Als efectes d’aquesta Llei, es considera reincidkncia la 
comissi6 en el termini d’un any de més d’una infmcci6 de la 
mateixa naturalesa, quan aim’ hagi estat declarat per resolu- 
ci6 ferma. 

4. La imposici6 de sancions per infiaccians cdrrespon a l s  
brgans següents: 

a) Al director general de Carreteres, les sancions de fins a 
5.000.000 de pessetes. 

b) Al titular del Departament de Politica Territoriai i 
Obres Públiques, les sancions d’entre 5.000.000 i 
50.000.000 de pessetes. 

c )  Al Govern dc la Generalitat, les sancions de quantia 
superior, com a conseqükncia del major benefici obtingut 
per l’infractor. 

Article 53. Restimcid dei medi a-1 ‘estat anterior 

1. La imposició de sancions és independent de 1’obliga- 
ci6, exigible en qualsevol moment, de restituir el nedi fisic 
a I’estat anterior a la comissió de la idracci6 i de 1’obIiga- 
ció d’indernnitzar dels danys i perjudicis ocasionats, d’acord 
amb el que estableix l’article 45. 

2. Correspon a I’Administraci6 titular de la via de fixar, 
mitjangant la resolucid corresponent, el termini en qui: I’in- 
fractor ha de procedir a la restituci6 dels Ens  a l’estat ante- 
rior a la comissi6 de la infracci6 i l’import de la 
indemnitza& dels danys i perjudicis ocasionats. 

Dispusicicm addicionals 

Primera. Temini de modificació del Pla de carreteres 

El Pia de carreteres de Catalunya vigent, aprovat pel De- 
cret 311/1985, del 25 d’octubre, ha d‘ésser modificat per a 
adaptar-10 a les detenninaciorrs d’aquesta Llei en el termini 
de sis mesos. 

Sens perjudici de la normativa general aplicable en la ma- 
thia, els indicadors de senyalització de la circuIaci6 a les 
carreteres de Catalunya han d’dsser almenys en. catai& IA 
toponímia hi ha de figurar en catala o en mi%, d’acord 
amb la normativa de la Generalitat de Catalunya.. 

Article 51 Exigibilitat 

1. L’import de les multes i de les despses ocasionades 

dels béns a l’estat anterior a la comissi6 de Ia infracció pot 
ésser exigit per via administrativa de consirenyiment. 

2. La suspensió dels acords d’imposició de sancions o de 
reparaci6 dels danys ocasionats requereix que l’interessat en 
garanteixi 1’ import. 

Tercera. Actualitzacid de les sancions 
per l’cxecució subsidibia de les actuacions de restitució 

S’autoritza el Govern de la Generalitat per a actualitzar, 
mitjanqant decret, les quanties de les sancions i les multes 
coercitives fixades per aquesta Llei, d’acord amb les varia- 
cions de l’index de preus al consum. 

Qua- Termini d “apruvacid del Catdleg de carreteres 

Article 52. Mulles coercitives 

1. Per a l’execuci6 dels actes administratius que impli- 
quin conforme a aquesta Llei, una obligació per als destina- 
taris, es poden imposar multes coercitives, d’acord amb el 
que disposa el procediment sancianador administratiu gene- 
ral, amb el requeriment i l’advertkncia previs corresponents. 

2. Les multes coercitives, que poden ésser reiterades, no 
poden ésser d’una quantia superior a 100.000 pessetes cada 

3. La imposició de multes coercitives 6s independent de 
la imposició de multes en concepte de sanció, i hi és compa- 
tible. 

Una. 

En el termini d’un any de laentrada en vigor d’aquesta 
Llei7 el Govern de la Generalitat ha de presentar al Parla- 
ment, per a la seva aprovació, el CathIeg de carreteres de la 
Generalitat. 

Cinquena. Modificacions del Pla i del Cutdeg de carrece- 
res 

EI Govern ha de comunicar al Parlament de Catalunya les 
modificacions que s’intrdueixin en el Pla de carreteres de 
Catalunya i les actualitzacions del Catdeg de carreteres de 
la Geneditat. 
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Sisena. Aciuualitzacl‘d de les detemimeions del títol cinguk 

S’autoritza el Govern perquk modifiqui les detemina- 
cions contingudes en el títol cinquk susceptibles d’bser ob- 
jecte de regulació reghnenthia d’acord amb el 
procediment administratiu vippit i ,  particularment, les refe- 
rents a les mesures cautelars i als brgans admrnistratius 
competents per a la imposició de les sancions. 

Disposicions trsansithsies 

Primera. Trmpas de cornpetkncies de les diputacions 

1. La Generalitat assumeix, en virtut d’aquesta Llei, la ti- 
tularitat de les xames de les carreteres de les diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aixb  obstant, 
l’efectivitat de la transferkncia queda supeditada a la finalit- 
zació del procediment regulat per l’apartat següent. 

2. Allb a que es refereix l’apartat 1 comporta el traspaS a 
la Generdut dels mitjans personals i materials afectes a ~ s  
serveis i dels recursos econbmics corresponents. 

Es formaran quatre grups de treball, un p p  per cadascu- 
na de les diputacions catalanes, integrats per representacions 
paritltries de l’Adminisbaci6 de la Generalitat i de cadascu- 
na de les diputacions respectives, amb l’objectiu d’aconse- 
guir la integració de les carreteres provincids en la xarxa de 
carreteres de la Generalitat. 

3. Mentre no ser& efectiva la transferkncia regulada en 
aquesta disposició, les diputacions continuaran explotant les 
carreteres de la seva x m a  actual, a la qual continuaran 
afectant els recursos economics que corrqmnguin. 

Segona. Gestió de La mma viiiria de la Generalitat 

1 .  La Generalitat, a partir del moment en qui! sigui efecti- 
va la trmsferhcia a quk es refereix la disposició transitbria 
primera, ha dadoptar les determinacions necess&es per a 
l’explotació i la classificaci6 tkcnica de la xarxa vihria de la 
qual 6s titular, que té en tot cas la naturalesa de xarxa inte- 
Pk 

2. Sens perjudici dels criteris que derivin del carhcter de 
xarxa integrada, una vegada completat el procediment rep-  
lat en la disposici6 transithia primera, la Generalitat pot de- 
legar en els consells comarcals la gesti6 d’aquelles 
carreteres de la xarxa local que, pel fet d’ésser vies d’inter- 
connexió de nuclis del mateix terme municipal o per llurs 
característiques propies de servei dins una comarca, resulti 
convenient que siguin objecte de delegació, 

3. L’acord de deIegaci6 a qui: es refereix l’apartat 2 ha 
d’Qser adoptat pel Govern de la Generalitat amb la con- 
formitat prkvia del consell comarcal corresponent. L’ acord 
ha de fixar els mitjans personals i materials i els recursos 
economics que han d’ésser transferits. 

Tercera. Desenvolupament reglamentari 

Mentre no es dictaran les disposicions reglamentbies de 
desenvolupament d’ aquesta Llei, es continuaran aplicant les 
disposicions de carkter general preexistents, en tot allb que 
no s’hi oposin. 

Quarta. Termini d ‘aplicacid de I’article 32 

En el termini de dos anys de I’entrada en vigor d’aquesta 
Llei ha d’bser retirada tota la publicitat, sigui del tipus que 
sigui, que s’oposi al que estableix E’article 32. La retirada de 
la publicitat no genera cap dret a indemnitzaci6. 

Cinquena. Participació de les dipufacions en el Pla de car- 
reteres 

Mentre no es c u h h i  el procediment establert en la dis- 
posició trmsitbria primera, es requerir& l’informe de les di- 
putacions catalanes en el procediment d’aprovació del Pla 
de carreteres i de les modificacions o les revisions d’quest. 

Disposicih derogathia 

Queden derogades la Llei 1611985, de 1’ 11 de juliol, d‘or- 
denaci6 de les carreteres de Catalunya, i tota dtra disposici6 
qge s’oposi ai que estableix aquesta Llei. 

En les disposicions reglament&es que desenvolupin 
aquesta Llei s’ha d’explicitar la taula de vigencies. 

Disposicions fmals 

Primera 

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller de 
Política Territorial i Obres Mbliques perquk dictin les nor- 
mes necessbies per al desenvolupament i l’apkació 
d’aquesta Llei. 

Segona 

La xarxa de camins rurals es regula per la normativa es- 
pecifica que sigui dictada per la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

La secretfia primera 
Flora Sanabra i Villmoya 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Basegoda 
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LLEI DEL PATRIMONI CULTURAL CATALA 

APROVADA PEL PLE DEX PARLAMENT EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 1993 
(DSPC-P, 60) 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Me del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 de se- 
tembre de 1993, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de 
Política Cultural referent al Projecte de llei del patrimoni 
cultural catal&, i les esmenes reservades pels grups parla- 
mentaris. 

Finalment, e1 PIC: del Parlament, en virtut del que esta- 
bleix l’artide 33.1 de 1’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
d’acard amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha 
aprovat la Llei de Catalunya següent: 

LLEI DEL PATRIMONI CULTURAL CATALA 

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de 
la trajectbria histbrica i d’identitat d’una collectivitat nacio- 
nal. EIS bkns que l’integren constitueixcn una harhncia in- 
substituible, que cal transmetre en les millors condicions a 
les generacions fixtures. La protecció, la conservaci6, 
I’acreixement, la investigacili i la difusiú dei coneixement 
del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals 
que tenen els poders públics. La Generalitat de Ca+zlunya, 
d’acord amb l’artick 9 de 1’Estatut d’autonornia i sens per- 
judici de les cornpetkncies que l’article 149.1.28 de la Cons- 
timcili assigna a l’Estat, t6 compcthcia exclusiva en 
aquesta materia, L’Adrninistraci6 lmai de Catalunya, 
d’acord amb la legislació local i amb aquesta Llei, assumeix 
importants atribucions de protecció del patrimoni cultural 
local, dins I’esfm de les seves compedncies. 

Aquesta Llei, que té un precedent illustre en la Llei del 3 
de juliol de 1934, de conservació del patrimoni histbric, ar- 
tístic i cientific de Catalunya, cal considerar-la corn el marc 
dins el qual s’han de situar neccsshiament. les diferents lleis 
sectorials que han fixat l’ordcnaci6 de cada sector especific. 
Aixi, la Llei d’arxius, la Llei de museus, la Llei del sistema 
bibliotecari de Catalunya i la Llei de foment i protecci6 de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultu- 
ral han de tenir com a marc referencial la prescnt Llei del 
patrimoni cultural. 

La Llei parteix d’un conccpte ampli del patrimoni cultu- 
ral de Catalunya, que engloba el patrimoni moble, el patri- 
moni immoble i el patrimoni immaterial, siguin de titularitat 
pública o privada, i les manifestacions de la cultura tradicio- 

hre la projecció exterior del patrimoni cultural, reconeguda 
per la Sentencia del Tribunal Constitucional 17J1991, relati- 
va a la Llei 1611985, del 25 de juny, del pauhoni histbric 
espanyol. Atesa la irnporthncia del patrimoni de 1’Església 
catblica, es fa una refeskncia expressa als deures d’aquesta 

nal i popular. Es regula la cornpetkncia dc la General’t I at so- 

instituci6 i al marc en quk s’ha de desplegar la coklabosacih 
entre l’Administraci6 de la Generalitat i la dita Església per 
al compliment d’aquesta Llei. 

S’estableixen tres categories de protecc~ó, comunes a %ns 
mobles, immobles i immaterials: els Mns culturals d‘in@&s 
nacional, els b s  catalogats i la resta de bens intepnts de 
Z’arnpli concepte de parrrmoni cultural definit per I’aailcie 1. 
D’acord amb la competencia reconeguda pel Tribunal Consti- 
tucional en la dita Sm&ncia 1711991, s’atribueix al Govern de 
la Generalitat la facultat de declarar els Mns culturals d’htds 
nacional, la categmia de pt&6 de major mg que es ce 
mspon amb Ia dels Mm d’inteds cultural definida per I’es- 
ment& Llei del patrimoni histbric espanyol. 

La Llei crea una segona esfera de protecció dels Mm del 
patrimoni cultusal de menor rellevbcia, els bkns cataxogats, 
els instruments de pmtecci6 i de control dels quals recauen 
principalment en els municipis. 

Aquesta figura es denomina bhs cuIturds d’interks local. 
En relaci6 amb els béns immobles d‘interks nacional, lalLlei 
regula diferents figures de protecci6, en funció de la tipolo- 
gia del bé. Els béns immobles d’interbs local no nom& po- 
den ésser catalogats en el marc d’aquesta Llei, sin6 que 
també s’esrnenten els mecanismes dc protecció regulats per 
la legislaci6 urbanistim Pel que fa a ls  béns mobles, llur 1-2- 
gim específic posa I’accent en el control del cornerg. La Llei 
cant6 també una regulaci6 addicional del patrimoni acqueo- 
lbgiic, que presenta com a novetat principal la introducci6 
dels espais de protecci6 arqucolbgica. 

Entre les mesures de foment i difusi6 destaquen l’establi- 
ment en I ’hb i t  de l’Administsaci6 de la Generalitat de 
I’anomenat <<u per cent culturaln, la creaci6 de l’hventari 
del Patrimoni Cultural Catal& i els preceptes dedicats a Ia 
gesti6 dels monuments per a facilitar-ne la visita piiblica. 
D’aquesta manera, la Llei no s’aatura en els objectius de pro- 
tecci6 i restatrraci6 del patrimoni cuItm4, sin6 que pretén 
dinamitzar-ne la difusi6 COM a conseqiihcia lbgjca de l’as- 
soiirmnt progressiu d’aquelts objectius. S’acompleix aixt la 
prescripció de ]’article 8.2 de i’Estatut d‘autonornia, que im- 
posa a la Generalitat el deurc de promoute la partjcipaci6 
dels ciutadans en la cultura. 

La Llei estableix tamM l*exigBncia de qualificacions i ti- 
tulacions professionals per a determinades actuacions i in- 
tcrvencions, amb la finalitat d’augmentar els nivells de 
protecci6 dels béns patrimonials. . 

També regula el rkgim sancionador, a m b  la clasificació 
dc les infraccions i les sancions corresponents i la determi- 
nació dels brgans competents per a imposar-les, juntament 
amb I’establiment de mesures cautelars i addicionals. 

Es crea, finalment, el Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural, com a organ consultiu de les administracions pi- 

‘ 
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bliques en lL i rnatkries relacionades amb et patrimoni, per a 
assolir els objectius que marca la Llei. 

Titol preliminar 
Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

1. És objecte d’aquesta Llei la protmci6, la conservaci6, 
l’acreixement, la investiga&, la difusió i el €oment del pa- 
trimoni culmal catalh. 

2. El patrimoni cultural catal& és integrat per tots els bens 
mobles o immobles relacionats amb la hisistbria i la cultura 
de Catalunya que per llur valor histhric, artistic, arquitectb- 
nk, arqueolbgk, paleontolbgk, etnolbgk, documental, bi- 
bliogrfic, científic o tkn ic  mereixen una protecci6 i una 
defensa espchls ,  de manera que puguin &ser gaudits pels 
ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condi- 

+ cions a les generacions futures. 
3. Tambk fan part del patrimoni cultural catal2 els bens 

’immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i 
les particularitats lingüístiques, d’acord amb Ja Llei 2J1993, 
del 5 de maq, de foment i protecció de .la cultura popular i 
tradicional i de l’associacionisrne cultural. 

4. El Departament de Cultura ha de vetllar pel retorn a 
Catalunya dels béns amb valors propis del patrimoni cultu- 
ral cataih que es troben fura del seu territori. 

Article 2. Projeccid exterior 

L’Administraci6 de la Generalitat ha de promoure la difu- 
si6 exterior del patrimoni cultural catali i els intercanvis 
culturals. Tarnb6 ha de promoure l’estabiiment de tractats o 
convenis, en els termes establerts per 1’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. 

Article 3. Cotlaborució entre les administracions pribliques 

1. Zn l’exercici de llurs campetencies respectives, 1’Ad- 
ministraci6 de la Generalitat, els consells comarcals i els 
ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni 
cultural catal&, tant públic com privat, i per la protecció, la 
conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest 
patrimoni, i han d’estimular la participaci6 de la societat, 
per la  qual cosa s’han de dotar dels mitjans materials i per- 
sonals adequats. 

2. Les administracions plibliques han de coklaborar per- 
quk les competkncies respectives siguin exercides, en l ’ h -  
bit d’aquesta Llei, de la millor manera possible. 

3. Els consells cornarcds i els ajuntaments han de cornu- 
nicar immediatament a I’hdministcació de la Generalitat 
qualsevol situació de perill en que es trobin els béns inte- 
grants del patrimoni cultural. 

4.’ L’ Administració de la Generalitat ha d’infomar els 
consells comarcals i els ajuntaments corresponents de les 
actuacions que dugui a terme en aplicació d’aquesta Llei. 

Article 4. Collaboració de 1’Esgldsia cardlica 

1. L’Església catolica, com a titular d’una part molt im- 
portant del pattimoni cultural catalh, ha de vetllar per la pro- 
tecció, la conservació i la difiisi6 d’aquest patrimoni i, amb 
aquesta finalitat, ha de cof.Iaborar amb les diverses admhk- 
tracions pribliques de Catalunya. 

2. Una comissi6 mixta entre I’Adminhiraci6 de la Gene- 
ralitat i 1’Església catblica he d’establir el marc de col-lab 
ració i coordinació entre les dues institucions i fer-ne el 
seguiment. 

3. Reglamentlu‘iament s’ha de determinar, si s’escau, la 
coHaboraci6 amb 1’Administmció local. 

Article 5, CoIIaboracid dels particulars 

1. Totes les persones físiques i jurifiques estan legitima- 
des per a exigir el compliment de la legislació de patrimoni 
cultural davant les administracions p~bliques de Catalunya. 
La legitirnaci6 per a rec6rrer davant els tribunals de justicia 
es regeix per la legislació de 1’Estat i de la Comunitat E m -  
Pe& 

2. Tothom que tingui coneixement d’una situaci6 de pe- 
rill o de ia destrucció consumada o immirtent d’un bé inte- 
grant del patrimoni cultual catal& ho ha de comunicar 
imediatament a l’administració local corresponent Q al 
Departament de Cultura. 

Article 6. Municipis histhrico-ariistics 

1 ,  Els municipis que tenen la coqsideraci6 d’histbrico-ar- 
tístics, segons eI que determina la legklaci6 municipal i de 
rkgim local de Catalunya, han de crear UR brgan &estudi i 
proposta per a la presewaci6, la conservació, la pmtecci6 i 
la vigilhcia de llur patrimoni cultural. Si es tracta de muni- 
cipis de menys de mil habitants, aquest brgan ha d’ksser 
creat pel consell comarcal, que hi ha d’assegurar una pre- 
shncia significativa del municipi afectat. 

2. Correspon a la potestat d’autnorganitzaci6 local de de- 
terminar la composició i el fimionament dels brgans a qu& 
es refereix I’apartat 1, que han de comptar necess&ament 
amb el suport de professionals qualificats en el camp del pa- 
trimdni cultural, amb les condicioris de formació i & titula- 
ci6 que siguin establertes per reglament. 

3. Els brgans a quk es refereix I’apattat I han d’emetre in- 
forme prkviament a l’adopcib d’aeords municipals que afec- 
tin I’aprovació o la modificaci6 del planejament urbanistic. 

4. Els municipis histbrico-artistics han d’elaborar un ca&- 
leg del patrimoni cuhura1 immoble de llur terme, en el qual 
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s’han d’especifimr les mesures de protecció, d’acord amb 
aquesta Llei i amb la legislaciú urbanística. 

5 .  Els municipis amb un patrimoni arqueolbgic important 
han de disposar d’arquebleg municipal, l’obligatorietat i les 
funcions generals del qual s’han d’especificar per regla- 
ment. Correspon a la potestat d’autoorganitzaci6 local de 
nomenar eI dit arquedeg i de determinar-ne les funcions es- 
pecífiques. 

Titol primer 
Categories de protecci6 del 

patrimoni cultupal 

Capítol I 
Bdns culturals d’ioterks nacional 

Article 7, Definició i classificació 

. 
1. Els béns més rellevants del patrimoni cultural catalh, 

tant mobles corn immobles, han d’ésser declarats d’interks 
;lacianal. 

2. EIS b6ns immables es classifiquen en: 
a) Monument histdric: construcció o altra obra material 

produicia pes l’activitat humana que configura una unitat 
singular. 

b) Con.junt histbric: agrupament de bens immobles, conti- 
nu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimita- 
ble, amb entitat prbpia, e n c m  que cadascun individualment 

c)  Jardi histbric: espai delimitat que és fruit de l’ordena- 
ci6 per l’home d’elements naturals i que pot incloure estruc- 
tures de fabrica. 

d) Lloc histbric: paratge natural. on es produeix un agru- 
pament de béns immobles que fan part d’una unitat coherent 
per raons histbriques i culturals a la qual es vinculen esde- 
veniments o records del passat, o que contenen obres de 
l’home amb valors histbrks o tkcnics. 

e) Zona d’interks etnolbgic: conjunt de vestigis, que po- 
den incloure intervencions en el paisatge naturai, edificis i 
instaklacions, que contenen en llur si elements constitutius 
del patrimoni emolbglc de Catalunya, 

f) Zona aqueolbgica: lloc on hi ha restes de la interven- 
ci6 humana que solament és susceptible d’bser estudiat en 
profunditat amb la metodologia mqueolbgica, tant si es m- 
ba en la superfície com si es troba en el subsbl o sota les ai- 
@es. En el cas que els bens culturals immobles definits per 
les lletres a), b), c) ,  d) i e> tinguin en e1 subsbl restes que so- 
lament siguin susceptibles d’ésser estudiades arqueolbgica- 
ment, tindran tambi la condició de zona arqueolbgiica. 

g )  Zona paleontolbgica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats 
que constitueixen una unitat coherent i amb entitat prbpia, 
e n c m  que cadascun individualment no tingui valors relle- 
vants. 

3. Els b h s  mobles poden ésser declarats d’interks nacio- 
nal singularment o com a coElecci6. 

no tingui valors rellevants. 

Article 8, Procediment de declaracid 

1. La declaració de béns culturals d’interks nacional re- 
quereix la incoació prkvia d’un expedient, iniciat d’ofici per 
1’AdministraciÓ de la Generalitat o bé a Enshcia d’una altra 
administració pública O de qualsevol persona física o jurídi- 
ca. Els acords de no-incoacid han d’isser motivats. 

2. En la instrucci6 de E’expedient esmentat en l’apartat i 
cal donar audencia als interessats. Si l’expedient es refereix 
a bkns immobks, cal donar audikncia tambb a l’ajuntament 
conesponent i obrir un pen’ode d’infurmaci6 pública 

3. En i’expedient a qui? es refereix I’apartat 1 hi ha de 
constar l’informe favorabie del Consell Assessor de1 Patri- 
moni Cuitural de Catalunya i també de 1’Institut &Estudis 
Catalans o d’una de les institucions cientffiques, &niques o 
universitkies de prestigi o compethcia reconeguts que si- 
guin determinades per reglament. 

4. L’expdent a quk es rcfcreix l’apartat: 1 ha de contenir 
informes histbrics, arquitectbnics, arqueolbgics i artistm, 
acompanyats d’una completa documentació grhfica, a més 
d’un informe detallat sobre l’estat de conservaci6 del bé. 

Article 9. Notifwacid, publicacid i efectes de la incoaciú 

1 La incoaci6 de l’expedient de declaraci6 d’un bé cultu- 
ral d’inteks nacional s’ha de notificar a ls  interessats i als 
ajuntaments dels municipis on radica el bé. A més, i sens 
perjudici de la seva efichcia des de la notifica& la resolu- 
ci6 d’incoacib s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Ge- 
neralitur de Catalunya i en el Boietín Oficial del Estado. 

2. La incoació de I’expedient a gu& es refereix l’apartat 1 
componta I’aplicaci6 immediata i provisional del regim de 
protecció establert per als béns culturals que j a  han estat de- 
clarats d’interks nacional. 

3, En el cas dels béns immobles, la Incoaci6 de I’expe- 
dient a quE es refereix I’apartat 1 comporta, des del moment 
en qu& és notificada a l’ajuntament, la suspensi6 de la trami- 
tació de les llicencies municipals de parceFlaci6, edificaci6 
o enderrocament en la zona afectada, i també la suspensi6 
dels efectes de les llickncies ja concedides. No obstant aiab, 
el Departament de Cultura pot autoritzar la realitzacid de les 
obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors cul- 
turals del bé, la qual autorització ha d’ésser prWa a la con- 
ccssi6 de la llicimcia municipal, llevat que es tracti de 
llidncies concedides abans de la incoaci6 dc l’exptdent. 

Ariide 10. Finalitzacici de E’expedient de declarmi6 

1. La declaraci6 de béns culturals d’interks nacional ha 
d’ésser acordada pel Govern de la Generalitat, a proposta 
del conseller dc: Cultura. 

2. L’acord de decIaraci6 de béns cutturais d’interks nacio- 
nal s’ha d’adoptar en el temini de divuit mesos a comptar 
de la data en quk s’ha incoat I’expedient. La caducitat de 
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I’expedient es produeix si un cop transcbrregut aquest ter- 
mini se soklicita que s’arxivin les actuacions i dins els trenta 
dies següents no es dicta resolució. Un cop caducat l’expe- 
dient, no es pot tornar a iniciar dins els dos anys següents, 
Hevat que ho demani el titular del bé. 

Article 11. Contingut de la declaracid 

1. La declaraci6 d’un bk cultural d’interhs nacional ha 
d’incloure les especiñcacions següefits: 

a) Una descripci6 clara i precisa del bé o els béns, que en 
permeti la identificacid, amb llurs pertinences i accessoris, 
si n’hi ha, i que detemini, en el cas que es tracti de béns im- 
mobles, si la declaració inclou el subsS1 i, si s’escau, els 
béns mobles vinculats a l’iimmoble, els quals tambd tindran 
la consideraci6 de béns culturals d’interh nacional. 

b) En el cas dels béns immobles, la classe que els ha estat 
assignada, d’acord amb l’article 7, i, si escau, la delimitació 

. de l’entorn necessari per a la protecció adequada del bém 
L’entorn, que pot incloure el subsbl, és constihiit per I’es- 
pai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiend al bé i 
l’alteraci6 del qual pot afectar-ne els valors, la contemplació 
o I’estudi. 

2. La declaració d’un be cultural d’inter5s nacional ha 
d’establir, en el cas que 1’6s a qu& sigui destinat el b i  sigui 
incompatible amb la seva preservació, la paralització o la 
modificació d“ aquest ús, en el qual cas ha de fixar la indem- 
nitzaci6 corresponent. 

3. La declaració d’un b6 cultural d’interks nacional pot 
incloure la determinació dels criteris bhsics que, amb c d c -  
ter especific, han de regir les intervencions sobre el dit bé. 

3. Les dades del Regisme de Béns Culturals d’hterks Na- 
cional s6n públiques, llevatde les informacions que cal pro- 
tegir per raó de la seguretat dels b h s  o de llurs titulars, la 
intimitat de les persones i els secrets comercials i cientifics 
protegits per la llei. 

4, De les inscripcions i les anotacions en el Registre de 
B h s  Culturals d’Interks Nacional, se n’ha de donar compte 
al Registre General de Béns d’lnterks Cultural de l*Admi- 
nistració de l’Estat, perque hi siguin fetes les inscripcions i 
les anotacions consegüents. 

5.  En el cas de monuments i jardins fiistbrics, el Departa- 
ment de Cultura, o I’ajuntament corresponent, si n’és el pro- 
pietari o titular d’ahe dret real, han d’instar d’ofici la 
inscripció en el Registre de la Propietat de la deciaració dels 
dits béns com a bdns culturals d’interks nacional. 

Article 14. Procediment per a deixar seri:c efecte una de- 
cla racid 

1. La declaraci6 d’un bé cultural d’interbs nacional hica-  
ment es pot deixar sense efecte si se segueixen els mateixos 
ehnits i requisits que són necessaris per a la declamió, 
a m b  l’infome previ, exprés i vinculant, de les institucions a 
que fa referkncia l’darticie 8.3, 

2. No es poden invocar com a causes determinants per a 
deixar sense efecte la-declaraci6 d’un bé cultural d’interks 
nacional les que derivin de l’incompliment de les obliga- 
cions de conservaci6 i manteniment regulades per aquesta 
Llei. 

Capital UI 
Béns catdogats 

Article 12. Notificaci6 i publicacid de la declaració 
Article 15. Definici6 

La declaració d’un be cultural d’interks nacional s’ha de 
notificar als interessats i a l s  ajuntaments dels municipis on 
radica el bé. A més, la declaracid s’ha de publicar en el Dia- 
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletin O$- 
cia1 del Esfado. 

Article 13. Registre de Béns Culturals d’lnrer2s Nacional 

1. Els bens culturals d’interks nacional han d’ésses ins- 
crits en el Registre de B6ns Culturals d’hterks Naciond, en 
el qual tambk s’ha d’anotar preventivament la incoa& dels 
e x w e n t s  de declaració. Correspon al Departament de Cul- 
tura de gestionar aquest Registre. 

2. El Registre de Béns Culturals d’Inter5s Nacional ha de 
reflectir tots els actes que es realitzin sobre els béns que hi són 
inscrits, si poden afectar el contingut de la declaració. És obli- 
gació del propietari, titular &altres drets reals o posseidor d’un 
bé cultural d’interks nacional de comunicar al Regim tots els 
actes juridics i t M c s  que puguin afectar el dit bé. 

Els béns integrants del patrimoni cultural catala que, tot i 
llur significaci6 i irnperhcia, no compleixin les condicions 
prbpies dels b6ns culturals d’inter&s nacional han d’ésser in- 
closos en el CatMeg del Patfimoni Cultural Catal& 

Article 16. Catulogacid de bém mobles 

1. La inclusió de béns mobles en el Caaeg del Patrimoni 
Cultural Catal& es fa per resolució del conseller de Cultura. 
Els bens mobles poden ésser catalogats singularment o COM 
a coklecció. 

2. Són aplicables a la tramitacia dels expedients de cata- 
logació de b h s  mobles les nomes generals de procediment 
administraiiu. La caducitat dels expedients es regeix per 
l’article 10, si bé en aquest cas el termini per a resoldre els 
exwents  15s de setze mesos. 

3. El Cataeg del Patrimoni Cultural Catal& ha de reflectir 
tots els actes que es realitzin sobre els béns que hi s6n ins- 
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crits, si poden afectar llur catalogaci6. És obligaci6 del titu- 
lar d’un b6 catalogat de comunicar al Catitleg tots els actes 
jurídics i tkcnics que puguin afectar el dit bk. 

4. De les inscripcions en el Cathleg de! Paírimoni Cultu- 
rai Catal&, se n’ha de donar compte a I%wentari General de 
Béns Mobles de l’Administraci6 de I’Estat, Frqu& hi siguin 
fetes les inscripcions corresponents. 

Article 17. Catalogacid de bkns immobles 

1. La catalogació de bens irnmobIes s’efectua mitjanpnt 
llur declara136 com a b6ns culturals d’inte&s local. 

2. La compethcia per a la declara& de béns cwlturais d’in- 
e s  local correspon ai ple, de I’ajuntarnent, en els municipis 
de més de cinc mil habitants, i a l  ple del consdl comarcal, en 
els municipis de fins a cinc mil habitants. La declami6 s’ha de 
dur a kmc amb la trarnitacib @via de l’expdient administra- 
tiu corresponent, en e1 qual ha de constar l’infonne favorable 
d’un t&c en patrimoni cultural. 

3. L’acord de declaraci6 d’un b6 culturai d’interks local 
ha d’esser comunicat al Departament de Cultura, perquE en 
faci la inscripci6 cn el CatAleg del Pab.imoni Cultural Cata- 
l k  
4, La ddaracid d’un bé cultural d’interks local única- 

ment es pot deixar sense efecte si se segueix el mateix pro- 
cediment prescrit per a la declami6 i amb I’infome 
favorable previ del Departament de Cultura. 

5. Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els 
jaciments arqueolbgics del terme municipal que han estat 
declarats espais de protecció arqueolbgica. 

Capitol UI 
Els restants b6ns integrants dei 

patrimoni culhrral catal5 

Article 18. Definició 

1. ultra els béns cdturals d’interhs nacional i els béns ca- 
talogats, fan part també del patrimoni cultural catal& els 
béns mobles i immobles que, tot i ~ I Q  haver estat objecte de 
declami6 ni de catalogacib, reuneixen els valors descrits en 
1’;u.ticle 1. 

2. En tot cas, fan part del patrimoni cultural catai; els 
béns mobles segknts: 

a) Les cokleccions i els exemplars singuIars de zoologia, 
bothica, mineralogia i anatomia i els objectes d’interks pa- 
leontolbgic. 

b) Els béns que constitueixen punts de referhcia impor- 
tants de la histbria. 

c )  El producte de les intervencions aqueolbgiques. 
d) Els béns d’interks art’stic. 
e)  El mobiliari, els instruments musicals, les inscripcions, 

les monedes i els segells gravats de més de cent anys d’anti- 
guitat. 

f) El patrimoni etnologic moble. 
g) El patrimoni cientffic, thn ic  i industrial moble. 
h) El patrimani documental i el patrimoni bibliograc. 

Article 19. Patrimoni docurnentul 

1 .  Als efectes d’aquesta Wei, s’entdn per document tota ex- 
pressió en llenguatge oral, escrit, #imatges o de sons, natural o 
codificat, recollida en qualsevol mena de suport material, i 
qudsevoi alb# e x p s i ó  que constitueixi un iestimoni 
de ies €uncions i les activitats socials de l’hume i dels gmps hu- 
mans, amb exclusió de les obra d’investigacid o de creaci6, 
2. Integren el patrimoni documental de Catalunya els do- 

cuments que s’ inclouen en algun dels supbsits segiients: 
a) Els documents produits O rebuts, en ]‘exercici de llurs 

funcions i corn a conseqiihcia de llur activitat politica i ad- 
minisírativa, per la Generalitat, pels ens locals i per les enti- 
tats autbnornes, les empreses públiques i les altres entitats 
que en depenen. 

b) Els documents de més de cuwmta anys d’mtiguitat 
pmdu’its o rebuts, en I’exercici de llurs funcions, per perso- 
nes judiques de cdcter  privat que desenvolupen llur acti- 
vitat a Catalunya. 

c)  Els documents de més de cent anys d’a&guitat pm- 
duits o rebuts per qualsevol persona fisica i els documents 
de menys antiguitat que hagin estat produits en suports de 
caducitat inferior als cents anys, com és el cas dels hudio-vi- 
suds en suport fotoquímic o magn&ic, d’acord amb el que 
sigui establert per reglament. 

d) Els documents compresos en fons conservats en arxius 
de titularitat pública de Catalunya. 

e)  Els documents que hi són expressament inclosos 
d’acord amb el procediment regulat per I’article i4 de la 
Llei 6/1985, del 26 d’abril, #arxius. 

3. Tots els documents dels brgans de I’Administraci6 de 
I’Estat, de les notaries i els registres públics i dels brgans de 
l’Administraci6 de justicia radicats a Catalunya fan part 
també del patrimoni documental de Catalunya, sens pejudi- 
ci de la legislació de 1’Estai que els sigui aplicable. 

4. Els documents dels brgans de la Comunitat Europea sa- 
&cats a Catalunya fan part també del patrimoni documental 
de Catalunya, sens perjudici de la normativa comunithria 
que els sigui aplicable. 

Article 20. Patrimoni bibliograjcic 

1. Als efectes d’aquesta Llei, són Mns bibliegdf~cs les 
obres d’investigació o de creaci6 manuscrites, h p m m ,  
d’imtges, de sons o reproduldes en qualsevol mena de suport 

2. Integren el patrimoni bibliogrhfic de Catalunya els 
béns bibliogrMcs segiients: 

a) Els exemplars de la producció bibliogrWm catalana 
que són objecte de dipbsit legal i els que tenen alguna carac- 
ten’stiea rellevant que els individualitza. 
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b) Els exemplars d’obres integrants de la producci6 bi- 
b l iogaca catalana i de la relacionada per qualsevol motiu 
amb l ’ h b i t  lingüistic catal8 de les quals no consti que n’hi 
ha almenys dos exemplars en biblioteques F6bliques de Ca- 
talunya. 

c )  Les obres de més de cent anys d’antiguitat, les obres 
manuscrites i les obres de menys antiguitat que hagin estat 
produi’des en suports de caducitat inferior als cent anys, 
d’acord amb el que sigui establert per reglament. 

d) Els béns compresos en fons conservats en biblioteques 
de titularitat pública. 

e) Totes les obres i els fons bibliogrhfics conservats i! Ca- 
talunya que, tot i na estar compresos en els apartats ante- 
riors, hi siguin integrats per resolució del conseller de 
C u h a ,  atenent llur singularitat, llur unitat temgtica o el fet 
d’ haver estat aplegats per una personalitat rellevant, 

TÍtd segon 
Protecció del patrimoni 

cultural catal& 

Capftol I 
R&$m cornli dels Mns 

mobles i immobles 

Seccí6 primera 
Rkgim aplicable a tots els b h s  

integrants del patrimoni 
cultural catali 

hrticie 21. Deure de conservació 

1. Tots els bens integrants del patrimoni cultural catali 
han d’ksser conservats per llurs propietaris titulars d’altres 
drets reals i posseldors. Es poden establir per reglament pro- 
cediments per a ]’esporgada i l’eliminació de determinades 
classes de béns, si no Ran estat declarats d’interks nacional 
ni han estat catalogats. 

2. Les persones referides en l’apartat 1 han de facilitar in- 
formació sobre X’estat dels b h s  i sobre llur utilitzaci6, si els 
ho demana 1’AdministraciÓ. 

Article 22. Subhastes 

L’ Administració de la Generalitat pot exercir els drets de 
tempteig i retracte sobre qualsevol bé integrant de1 patrimo- 
ni cultural catali que se subhasti a Catalunya. A aquest 
efecte, els subhastadors han de notificar al Departament de 
Cultura, amb I’antelacio que sigui fixada per reglament, les 
subhastes que afectin els esmentats bCns. La Generalitat pot 
exercir aquests drets en benefici d’una altra entitat pública o 
d’una entitat privada sense finalitat de lucre. 

Article 23. Suspensió d’intenvncions 

1. El Departament de Cultura pot impedir qualsevol obra 
o intervenci6 en béns integrants del patrimoni cultural no 
declarats d’interks nacional. A aquest efecte, ha de requerir 
I ’ajuntarnen t corresponent perqub adopti les mesures neces- 
shries per a I’efectivitat de la suspensi6 i, si aquest no ho fa, 
pot adoptar-les subsiclihhrnent. El Departament de Cultura, 
amb I’infanne previ de l’ajuntament, ha de resoldre en el 
termini de dos mesos a favor de la continuaci6 de l’obra o la 
intenenció suspesa o a favor de la incoació d’expedient de 
declara& de bé cultural d‘interks nacional. 

2. Per tal de presewar els valors culturals d’un b6 immo- 
ble, els ajuntaments poden suspendre la tsamitaci6 de la 
concessi6 d’una llicencia d’obres i soilicitar d Departament 
de Cultura la incoació d’un expedient de declaració de bé 
cultural d’interks nacional. 

Article 24. Exportacid 

L’exportació o expedició dels Mns integrants del patri- 
moni culural catal2 es regeix per la legislacid de YEstat o de 
la Carnunitat Europea. 

Secci6 segona 
Rigim aplicable a l s  béns cultumis 

d’interk nacional i 
als béns catalogats 

Article 25, Deure de presehmi6 i manteniment 

I .  Els propietaris, titulars d’aitres drets reals i posse’idors 
de béns culturals d’interh nacional o béns catalogats els 
han de preservar i mantenir per assegurar la integitxt de llur 
valor cultural. L’Ús a que es destinin aquests b6ns ha de ga- 
rantir-ne sempre la conservaci6. 

2. Els béns culturals d’interks nacional i els béns catalo- 
gats no poden &ser destniits. 

3. Els propietaris, titulars d’altres drets reais i posse’idurs 
de béns culturals d’interks nacional o béns catalogats han de 
permetre l’accés dels especialistes als dits béns, per tal que 
puguin estudiar-los i catalogar-los convenientment. 

Article 26. Drets de tempteig i de retracte 

1. L’ Administració de la Geneditat pot exercir el dret de 
tempteig sobre les transmissions oneroses de la prapietat o 
de qualsevol dret real sobre cls béns culturals d’interks na- 
cional o sobre els béns mobles catalogats. Eis consells co- 
marcals i els ajuntaments poden exercir subsidifiment el 
mateix dret respecte dels immobles d’interks nacional. Els 
propietaris o titulars de drets reals sobre béns culturals d’in- 
terks nacional han de notificar fefaentment al Departament 
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de Cultura llur intenció de tsarmetre els béns o els drets, i 
han d’indicar-ne el preu, les condicions de la transmissió i 
la identitat de l’adquirent. Si la transmissió afecta un bk im- 
moble, el Departament de Cultura ho ha de comunicar al 
consell comarcal i a I’ajuntament corresponents. 

2. En el termini de dos mesos a comptar des de la notifi- 
caci6 a que es refereix l’apartat 1 ,  l’Administraci6 de la Ge- 
neralitat, i subsidikiament els consells comarcds i eis 
ajuntaments, poden exercir el dret de tempteig. EI dret de 
tempteig es pot exercir en benefici d’altres institucions p6- 
bliques o d’entitats privades sense bim de lucre, en Ies con- 
dicions que en cada cas siguin establertes. 

3. Si la trmsnlissió a qu& es refereix I’apartat 1 no es noti- 
fica o no es formalitza en les condicions notificades, 1’Ad- 
ministraci6 de la Generalitat, i Subsidihiament els consells 
comarcals i els ajuntaments, poden exercir el.dret de retrac- 
te, en eh mateixos termes establerts per al &et de tempteig, 
en e1 termini de dos mesos a comptar des del moment en 
quk la Generalitat tingui coneixement fefaent de la transmis- 
sió. 

4. El que estableix aquest article no 6s aplicable a l s  im- 
mobles integrats de conjunts histhrics que no tinguin la 
condici6 de monuments ni als irnrnobles incIosos en entorns 
de protecció. 

5. Els drets de tempteig i retracte poden &ser exercits 
pels consells comarcals i els ajuntaments, respecte als im- 
mobles catalogats, en els mateixos termes que estableixen 
els apartats anteriors. En cas de concurrhncia, és preferent el 
dret de l’ajuntament. Els propietaris u titulars d’altres drets 
reals sobre immobles catalogats han de notificar-ne les 
transmissions a l’ajuntament i al consel1 comarcal cn els ter- 
mes que estableix aquest article. 

6. L‘AdministraciÓ de 1’Estat pot exercir el dret d’adqui- 
sició preferent que la legislació estatal li reconeix respecte 
del que estableix aquest article. 

Article 27. Escriptures publiques 

Per a la formalització d’escriptures plibliques d’adquisi- 
ció de Mns culturals d’interes nacional o de bens catalogats 
o de trxismissi6 de drets reals sobre aquests bdns, s’ha 
d’acreditar previament el compliment de1 que estableix l’ar- 
tide 26. Aquesta acreditació tambd 6s necesshria per a la 
inscripci6 dels títols corresponents. 

Secci6 tercera 
R h g h  aplicable als bins culturals 

d’inter5s nacional 

Article 29, Programes d ‘actuacions de conservació 

Eis propietaris, titulars d’altres drets reals i posseidors de 
béns culnuals d’interks nacional, en compliment del deure 
de conservació, han de presentar al Departament de Cultura, 
si el manteniment adequat dels bens ho requereix, un pro- 
grama que especifiqui la previsi6 de les actuacions necessh- 
ries per a la consemací6 dels dits béns. 

Article 30. Acce‘s als béns culturals d ‘interds nacional 

1. Els propietmis, titulars d’aitres drets reals i posseidors 
de bdns culturals d’interh nacional estan obligats a perme- 
tre: 

a) L’examen i l’estudi dels b6ns pels investigadors reco- 
neguts per alguna institució acadhica, amb la presentació 
prkvia d’uuna sol-licitud raonada, avalada pel Departament dc 
Cultura. 

h) La coMocaci6 d’elements senyditzadors de llur condi- 
ció de béns culturals d’interks nacional. 

c)  La visita pdblica dels b h s ,  en les conáicicms que si- 
guin establertes per reglament, almenys quatre dies al mes i 
en dies i hores prhviament assenyalats. 

2. Als efectes del que disposa l’apartat l.c), en la detemi- 
nació del kg im de visites s’hha de tenir en compte el tipus de 
béns, llurs caracten’stiques i, en el cas dels bens immobles, 
l’informe de I’ajuntament afectat. En casos justificats, el 
Departament de Cultura pot dispensar, totalment o parcial- 
ment, del rkgirn de visites. En el cas dels béns mobles, el 
Departament de Cultura pot establir, com a mesura alterna- 
tiva a la visita pdblica, el dipbsit dels béns en un centre cul- 
tural, perquk hi siguin exhibits en eis terminis i amb les 
condicions que siguin establerts per reglament, 

Capitol II 
R&gim de protecció 
dels béns immobles 

Swci6 primera 
RZ@n npIicable als béns immobles 

d’interks nacional 
Article 28. Limitacions a la transmissió 

Article 31, Revisió de llicbncies urbanístiqiques 
1. Els bens culturals d’interks nacional i els bins catalo- 

gats que són propietat de la Generalitat o de les administra- 
cions locals de Catalunya s6n imprcscriptibles i 
inalienables, llevat de les trahsmissions que es puguin efec- 
tuar entre administracions. 

2. La transmissi6 dels bkns de les institucions eclesi5sti- 
qucs es regeix per la legislació estatal. 

Un cop produfdda la declaracid d’un immoble COM a bé 
cultural d’intsrks nacional, el Departament de Cultura ha 
d’emetre, en el termini de quatre mesos, havent escoltat 
l’ajuntament corresponent, un informe vinculant sobre les 
llicencies urbanístiques suspcses per la incoaci6 de 1’ expe- 
dient. Si, com a conseqiikncia d’quest informe, I’ajunta- 



BUTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 141 / 29 de setembre de 1993 8741 

ment ha de modificar o mul-lar una llichcia, el Departa- 
ment de Cultura s’ha de fer c b e c  de la indemnitzaciú co- 
rresponent, si s’escau, aplicant eis criteris que estableix la 
legislació urbanistica. 

Article 32. Prohihicid d’endevocurneni 

1 .  Els béns immobles d’interks nacional només es podzn 
enderrocar, parcialment o totalment, si han perdut els valors 
culturals que es van prendre en consideraci6 a I’hora de 
qualificar-10s. Prkvkment a l’endmmment dels immobles 
cal haver fet els tramits necessaris per a deixar-ne sense 
efecte la declaraci6 i, en cas que tinguin en el subsbl restes 
d’interks arqueolbgic, cal haver-hi fet la intervenci6 arqueo- 
lbgica preceptiva. 

2. El que estableix I’apartat 1 no és aplicable als  immo- 
bles integrants de conjunts histbrics, llocs histbrics, zones 
d’interbs etnolbgic o entorns de protecci6, els quals es regei- 

. xen pel que estableix l’instrument de planejament a que fa 
referhcia 1’article 33.2. A manca d’quest instrument, no- 
més es pot fer l’enderrocament si l’ha autoritzat pkviament 
el Departament de Cultura. 

3. Qualsevol projecte d’intervenció en un bé immoble 
d’interks nacional ha d’incloure un informe sobre els seus 
valors histbrics, artistics i arqueolbgics i sobre el seu estat 
actual, i també d’avaluaci6 de I’irnpacte de la intervenció 
que es proposa. 

4. La potestat dei Departament de Cultura a quk fan refe- 
rkncia els apartats 1 i 2 s’ha d’exercir en el marc dels d e -  
ris bhsics i generals fixats per l’article 35 i dels criteris 
específics que pot contenir cada declaració, sens Perjudici 
del marge d’apreciacid discrecional necessari per a valorar 
en cada supbsit Ia compatibilitat de la intensencib projecta- 
da amb la preservació dels valors culturals del bé. 

5. Els ajuntaments han de notificar a1 Departament de 
Cultura, simulthiarnent a la notificaci6 a I’interessat, les lli- 
cencies urban’stiques que afectin &ns cuhrals d‘bterks 
nacional. 

6. Si, com a conseqü2ncia del mal estat d‘un immoble 
d’interhs nacional, E’ajuntament corresponent ha d’adoptar 
mesures per evitar danys a tercers, cal que ho comuniqui 
prkviament al Departament de Cultura, eI qual disposa d’un 
termini de quaranta-vuit hores per a determinar les condi- 
cions a quk s’ha de subjectar la intervencib. 

Article 35. Criteris d’intewencid 
Article 33, Planejament urbanístic 

1. En cas que un immoble sigui declarat d’interks nacio- 
nal, els termes de la declaració prevalen sobre els r’ms i les 
nomes urbanistiques que afecten I’immoble, que s’hi han 
d’ajustar abans d’ésser aprovats o bé, si j a  eren vigents 
abans de ia declaració, mitjanqant modificació. 

2. En el cas dels conjunts histerics, les zones arqueolbgi- 
ques, les zones paleontolbgiques, els llocs histbrics i les ZQ- 

nes d’interks etnolbgic i en el cas dels entorns de protecció 
de qualsevol bé cultural d’interks nacional, l’ajuntament co- 
rresponent ha d’elaborar un instrument urbanistic de protec- 
ci6 o adequar-ne un de vigent. L’aprovaci6 d’aquests 
instruments de planejament requereix 1’ informe favorable 
del Departament de Cultura. 

Article 34. Auturització $‘obres 

1. Qualsevol intervenció que es pretengui reaiitxar en un 
monument fiistbric, un jardi histbric, una zona aqueolbgica 
o una zona paleontolbgica d’intergs nacional ha d’ésser au- 
toritzada pel Departament de Cultura, en el termini que si- 
gui establert per regiment, previament a la concessi6 de la 
llicencia municipal. 

2. En el cas de les intervencions en béns culturals d‘inte- 
r&s nacional altres que els esmentats en llapartat 1 i en tots 
els entorns de proteccib, I’autotitzaci6 del Departament de 
Cultura nom& és preceptiva mentre no hagin estat aprovats 
els instruments de planejament a quk fa referkncia I’article 
33.2. 

1. Qualsevol intervenció en un monument histbric, un jar- 
di histbric, una zma arqueolbgica o una zona paleontaibgi- 
ca d’interks nacional ha de respectar els criteris següents: 

a> La consemació, la recuperaci6, la restauracih, la millo- 
ra i la utilitzaci6 del bé han de respectar els valors que van 
motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autorit- 
zat I ’ h  d’elements, tecniques i materials contemporanis per 
a la millor adaptació del bé a l  seu Ú s  i per a valorar determi- 
nats elements o @oques. 

b) S’ha de pemeue l’estudi científic de les característi- 
ques arquitectbniques, histbriques i wquealbgiques del b6. 

c )  S’ han de conservar les caracten’stiques tipolbgiiques 
d’ordenaci6 espacial, volumktriques i morfolbgiques més 
remarcables del bé. 

d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el 
E, excepte en els casos en quk s’utilitzin parts originals, i 
de fer-hi addicions mimetiques que en falsegin l’autenticitat 
hist6rica. 

e) 6 s  prohibit d’eliminar p m  del bé, excepte en el cas 
que comprth la degradaci6 dcl bé u que l’eIiminaci6 en 
permeti una millor interpretacih kistbrica. En aquests casos, 
cal documentar les parts que hagin d’bser eliminades. 

f) És prohibit de coMocar publicitat, cables, antenes i COR- 

duccions aparents en les f a p e s  i cobertes del bé i de bastir 
installacions de serveis públics o privats que n’alterin greu- 
ment la contemplació. 

2. Les intervencions en els conjunts histhrics d’hter&s na- 
cional han de respectar els criteris següents: 

a) S’han de mantenir l’estructura urbana i arquitectbnica 
del conjunt i les caracteristiques generais de l’ambient i de 
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la silueta paisatgstica. No es pemeten modificacions d’ali- 
neacions, alteracions en l’edificabilitat, parcellacions ni 
agregacions d’immobles, excepte que contribueixin a la 
conservació general del carhcter del conjunt, 

b) Són prohibides les instaklacions urbanes, elkiriques, 

aquesta Llei estableix per als bens catalogats. Qualsevol 
norma addicional de protecció d’aquests béns s’ha d’establir 
mitjanqant els instruments determinats per la legislació ur- 
b anis tic a. 

telefhniques i qualssevol altres, tant aeries carn adossades a 
AU luqna, que s’han de canalitzar soterrades. 1 2 s  antenes de 
televisió, les pautalles de recepció d’ones i els dispositius si- 
milars s’han de situar en Ilocs en quk no perjudiquin la 
imatge urbana o de part del conjunt. 

c )  6s prohibit de coHocar-hi anuncis i rktols publicitaris. 
Els rktols que anuncien serveis públics, els de senyaiitisaci6 
i els comercials han d’ésser hmbnics amb el conjunt. 
3. El volum, la tipologia, la mosfologia i el cromatisme de 

les intervencions en els entorns de protecció dels b h s  im- 
mobles d’interks nacional no poden alterar el carkter arqui- 
tectbnic i paisatgístic de l’hrea ni pertorbar la visuditzaci6 
del bé, En els ent~rns dels immobles d’interks nacional és 
prohibit qualsevol moviment de terres que comporti una al- 

: teració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i 
qualsevol abocament d’escombraries, runa O deixalles. 

Article 36. Auturitzacid dels canvis d’gs 

Els canvis d’ús d’un monument lian d’ésser autoritzats 
pel Departament de Cultura, amb informe de I’ajuntament 
afectat, pr&viament a la concessió dc la Ilici?ncia municipai 
corresponent. 

Capítol ILI. 
RGgim de protecció dels b6ns mobles ’ 

Secci6 primera 
Rggim aplicable a tots els b&ns 

mobles integrants del patrimani 
cultural catal& 

Article 40. Deure d’informacid 

1 .  Els propietaris, titulars d’altses reals i posseidors 
de bkns mobles integrants del patrimoni culnlral catal& p e  
s’ajusten a Ies característiques i ¡es condicions que siguin 
establertes per reglament n’han de comunim I’existkncia al 
Departament de Cultura, el qual ho ha de notificar a l’ajun- 
tament corresponent. 
2. El Departament de Cultura pot requerir a les persones 

esmentades en ]’apartat 1 perqui? facilitin les informacions 
necesshries sobre els béns i en permetin I’examen material. 

Article 37. Despiupment d ’immobles Article 41. Comer~ 

Els immobles d’interks nacional s6n inseparables de llur 
entorn. Només es pot procedir a f e rm l’aixeeament o el 
desplaqament en els termes fixats per la legislació estatal i, 
en tot cas, amb l’inforrne favorable previ del Departament 
de Cultura, amb la llickncia urbanística corresponent i un 
cop feta la intewenci6 arqueolbgka, si escau, en el subsbl. 

Article 38. Expropiacid 

L’Administraci6 de la Generalitat i les administracions 
Encals poden acordar l’exprapiatció, per causa d’interks so- 
cial, dels immobles que dificultin la utilització o la contem- 
p k i ó  dels béns ixlturals d’intergs nacional, atemptin contra 
llur harmonia ambiental o comportin un risc per a llur con- 
s erv ac i 6. 

i .  Les persones i les entitats que es dediquen habitual- 
mem ai corner$ de béns integrants del patrimoni cultural ca* 
tali han de portar un llibre-registre, legalitzat pel 
Departament de Cultura, en el qual han de constar les 
transaccions que afectin els béns a qu& es refereix 1’aSti- 
cle 40.1. S’han d’anom en e1 llibre-registre les dades 
d’identificació de l’objecte i de les parts que intervenen 
en cada transacció. 

2. El Departament de Cultura ha de portar un registre de 
les empreses que es dediquen habitualment al comerg dels 
objectes a quk es refereix ]’apartat 1. Les dites empreses 
s’han d’inscriure en el registre, amb els requisits que- siguin 
establerts per reglament, per poder exercir llur activitat. 

Artide 42. Reproducció i restauracid 

Secció segona 
R&@m aplicable als bins 

immobles catalogats 

El Departament de Cultura i les administracions ptibli- 
ques de Catalunya han de promoure la utilització de mitjans 
thcnjcs per a reproduir els bens mobles integrants del paui- 
rnoni cultura1 catab, especialment els inclosos en el patri- 
moni documental i bibliogrAfíc, si ho fa necessari llur 
conservació. També han d’emprendre les actuacions neces- 
siuies per a restaurar ;Is fons deteriorats o que es trobin en 
perill de malmetre’s. 

Article 39. R2gim de proteccid 

La declaració d’un immoble com a bé cultural d’inter6s 
local comporta l’aplicació immediata del r&girn juridic que 

I 
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Sec& segona 
RGgirn aplicable als hbns mobles 

d’interks nacional i als béns 
mobles catalogats 

Article 43. Conservació 

1. Qualsevol modificaci6, reparació, restauració o actua- 
ció d’dtre tipus sobre béns mobles d’interks nacional o so- 
bre béns mobles catalogats no prevista en el programa 
d’actuacions regulat per I’article 29 ha d’ksser aprovada 
pkviament pel Departament de Cultura. 

2. Si la conservació de béns mobles d’inteks nacional o 
de béns mobles catalogats pot quedar compromesa pec les 
condicions de llur lloc d’ubicació, el Departament de Cultu- 
ra, amb l’infonne previ de X’ajuntarnent afectat, n’ha d’acor- 
dar el dipbsit provisional en un lloc que compleixi les 
condicions adequades de seguretat i de conservaci6, amb 
preferkncia pels més propers a la ubicació original del bé. 

. Tamb6 ha d* acordar el dipbsit provisional d’aquests béns en 
cas que els propietaris, ihlars d’altres drets reals i possei- 

’ dors incompleixin l’obligaci6 de conservar-10s. 

Article 4. Comunicació de trasllats 

El trasllat de béns mobles d’interks nacional o de béns ca- 
talogats s’ha de comunicar al Departament de Cultura, per- 
qu8 ho faci constar en el registre o el cathleg corresponents. 
El Departament de Cultura ha de comunicar immediatament 
el trasllat a I’ajuntament afectat. 

Article 45. Integritat de les colkccions 

1. L a  col-leccions declarades d‘interks nacional o catalo- 
gades que nomh essent considerades com una unitat reunei- 
xen els valors propis d’aquests bens no poden &ser 
disgregades per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i 
posse’idors sense autorització del Departament de Cultura. 

2. Els béns mobles declarats d’interks naciona1 per llur 
vincdaci6 a un immoble, d’acord amb I’article 11.1,  són in- 
separables d’aquest sense autorització del Departament de 
Cultura. 

3. S’ha de donar coneixement als ajuntaments afectats de 
les disgregacions de col.leccions i de les separacions de béns 
mobles de l’immoble a qui: pertmyen. 

Capitol IV 
Nomes especifiques de proteccib 

del patrimoni arqueo’lbgk 

Article 46. Concepte de patrimoni arquealbgic i rkgims de 
p roteccid 

1. Els bkns mobles i immobles de carkter histbnc per a 
I’estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueolbgica in- 

tegren el patrimoni arqueologic catalh. Tambk l’iritegren els 
elements geolbgiics i paleontdbgk~ relacionats amb 1’ ésser 
hum& i amb els seus ohgens i antecedents. 

2. La protecció dels béns a que es refereix l’apmat 1 
s’estableix mitjanqant llur declaracid corn a bens cultu- 
rals d’interhs nacional O mitjanqant llur catalogació i, en 
tot cas, amb l’aplicació de les regles específiques 
d’aquest capitol. 

3. En la tramitació de projectes d’obres, d’instaE.lacions o 
d’activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’ava- 
luaci6 d’irnpacte ambiental i que afectin béns integmnts del 
patrimoni arqueolbgic, s’ha de soliicitar informe al Depaxta- 
ment de Cultura. 

Article 47. Autoritzacid d ‘intervencions arqueoldgiqus 

1. La realitzaci6 en l’hbit territorial de Catalunya d’in- 
temencions arqueolbgiques i pateontolbgiques, terrestres o 
subaquhtiques, requereix I + autoritzaci6 prhvia del Departa- 
ment de Cultura, sens perjudici de la llichcia municipal que 
sigui preceptiva segons la legislació urbm’stica. En cas de 
silenci del Depamment de Cultura, s’ha d’entendre que 
l’autoritzaci6 ha estat denegada. 

2. Es consideren intervencions arqueolbgiques i pdeonto- 
lbgiques els estudis directes d’art rupestse i les prospec- 
cions, els sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol 
altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense, que tiri- 
gui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes ar- 
queolbgiques o paleontolbgiques. 

3. Per a l’atorgament de l’autoritzací6 a qu& cs refereix 
E’apartat 1 cal acompanyar la soEIicitud d‘un projecte que 
acrediti la canvenikncia i l’interks cientific de la interven- 
ci6, avali la idoneitat t kn ica  i científica dels directors i ga- 
ranteixi la capacitat econbrnica dels promotors. 

4. S’han de detemLinar.per reglament els diferents tipus 
d’intcrvencions arqueolbgiques, llur abast, els requisits que 
han de complir les solkituds, la timlaci6 i la capacitat tk- 
nica dels directors i les condicions a quk ha de quedar sub- 
jecta l’autarització. 

Article 48, Intervencions per obres en trdns imnwbles d’r‘n- 
ter& mciuwl 

1. Si ei Departament de Cultura determina, corn a requisi- 
t previ per a la realització de qualsevol tipus d’abra que 
afecti una zona arqucolbgica o paleontolbgica O un altre bé 
cultural immoble d’interks nacional, la necessitat de realit- 
zar intervencions arqucolbgiques, el promotor ha de presen- 
tar un projecte arqueolbgic, d’acord amb el que estableix 
l’artjcle 47. 

2. Si el promotor a quk es refereix I’apartat 1 és un parti- 
cular, el Departament de Cultura ha de col-laborar en el fi- 
nanqament del cost d’cxecució del projecte. 
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1 .  Es consideren espais de protecci6 arqueolbgica els 
Ilocs que no han estat declarats d’interks nacional on, per 
evidencies matefiais, per antecedents histbrjcs o per altres 
indicis, es presumeix l’existhcia de restes arqueol6giques O 
paleontolbgiques. 

2. Els espais de protecció arqueolbgica s6o determinats 
per resoluci6 del conseller de Czitura, amb audikncia prkvia 
dels interessats i de X’ajuntament afectat. S’ha de donar 
compte a I’ajuntament i als interessats de la resoluci6, que 
no ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya ~ 

3. Els promotors d’obres i d’altres intervencions en solars 
o edificacions que es trobin en espais de protecció arqueolb- 
gica han de presentar, juntament amb la soIkitud de llicim- 
cia d’obres, un estudi de la incidhcia que les obres poden 
tenir en les restes arqueolbgiques, elaborat per un professio- 
nal especialitzat en aquesta rnatkia Per a la C O ~ G C S S ~ O  de la 
llicencia cal l’informe favorable del Departament de Cultu- 
ra. Aquest informe pot exigir, com a condici6 per a I’execu- 
ció de les obres, la realitzaci6 i I’execuci6 d’un projecte 
arqueolbgic, el finanqament del qual es regeix gel que dis- 
posa l’miarticle 48.2 i en el qual pot col-laborar I’ajuntament 
akctat. 

Article 50. Intervencions arqueolbgiques de I’Administra- 
cid 

EX Departament de Cultura pot executar directament les 
intervencions arqueolbgiques que con:ideri oportunes. Tam- 
bé les corporacim locals poden executar-les en el marc de 
llurs compethcies, amb Ics garanties cientifiques i tkcni- 
ques adequades, amb I’autoritzaci6 @via del Departament 
de Cultura de confonnitat amb el que estableix I’mcle 47. 
Aquestes actuacions s’han d’inspkar en el principi de major 
economia en els perjudicis que es puguin ocasionar als par- 
ticulars. Les indemnitzacions que puguin correspondre es 
regeixen pel que establcix la legislació sobre expropiació 
forqosa. 

Article 51. Desiobriment de restes arqueolbgiques 

1. Els descob~iments de restes amb valor arqueo’ibgic fets 
per atzar i els de c&er singuIar produi’ts com a consqükncia 
d’una intervencih arqueolbgica s’hm de comunicar en el ter- 
mini de quaranta-vuit hores d Departament de Cultura o a 
I’ajuntament correpnent, i en cap cas no se’n pot donar co- 
neixement pliblic abans d’haver informat les dites administra- 
cions. El termini p r  a la cornunicaci6 dels descobriments que 
no tinguin caricier singular i siguin consqükncia d’intcrven- 
cims arqueolbgiques s’ha #establir per reglament. 

2. L’ajuntament que sigui informat del descobriment de 
restes arqueolbgiques ho ha de notificar al Departament de 

Cultura cn el termini d’una Setmana. Igualment, el Departa- 
ment de Cultura ha de notificar a I’ajuntament corresponent els 
descobriments que li siguin comunicats, i tamM n’ha d’infor- 
mar el propietari del lloc 

3. El descobridor de restes arqueolbgiques ha de fer’lliu- 
rament del bé, en e1 termini de quaranta-vuit hores, a I’ajun- 
tament corresponent, a un museu pfiblic de Catalunya o al 
Departament de Cultura, llevat que calgui efectuar remoció 
de terres per a fer I’extracci6 del b6, ateses les seves carac- 
terístiques, o llevat que es tracti d’una troballa subaquhtica, 
en els quals supbsits l’objecte ha de romandre en l’emplaqa- 
ment originari. Pel que fa als descobriments com a conse- 
qühncia d’intervencions arqueolbgiques, la regulaci6 del 
lliurament s’ha de fer per reglament. En tots els casos, men- 
De e1 descobridor no efectua el Ihrament, se li apliquen les 
normes del dipbsit legal. 

4. Els drets de cariicter econbmic que puguin correspon- 
dre ai descobridor de restes arqueolb$ques i ai propietari 
del lloc on s’ha fet la troballa es regeixen per la normativa 
estatd. Aquests drets són satisfets per l’Administraci6 de la 
Generalitat, llevat que questa estableixi acords amb aitres 
administracions piíbliques. 

5. Correspon al Departament de Cultura de determinar eI 
lloc del dipbsit definitiu de les restes arqueolbgiques troba- 
des, tenint en compte els criteris de la major proximitat a 
l’indret de la trobdla i de la idoneitat de les condicions de 
consenmi6 i seguretat dels béns, sens perjudici de I’aplica- 
ció &altres criteris derivats dc les necessitats de l’ordenació 
rnuseistica generai. 

s’hagi efectuat Za troballa. 

Article 52. Suspensid d ’obres 

I .  Si durant l’execució d’una obra, sigui del tipus que si- 
gui, es troben rcstes o objectes amb valor arqueolbgic, el 
promotor o la direcció facultativa de l’obra han ue paralitzar 
immediatament els trebails, han de prendre les mesures ade- 
quades per a la protecci6 de les rcstes i n’han de comunicar 
el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al De- 
partament de Cultura, el qual ha de donar tsasllat d’aquesta 
comunicació a I’ajuntament. 

2. En el termini de vint dies a comptar des de la cornuni- 
caci6 a quk es refereix l’apartat 1, el Departament de Cultu- 
ra ha de dur a terme les activitats de comprovaci6 
corresponents pcr tal de deteminar I’inteds i el valor ar- 
qumlhgic de les troballes, en les quals activitats ha de colla- 
borar el promotor de I’obra, amb els m i t j a n s  que hi tingui 
desplaqats. 

3. La suspensió de les obres a quk es refereix l’apartat 2 
no dóna lloc a indemnització. No obstant aixb, 1’Adminis- 
traci6 pot ampliar el termini de suspensió, si 6s necessari per 
a completar la investigació arqucolbgica, supbsit en el quai, 
si I’obra 6s de promació privada. s’apliquen les nomes ge- 
nerals sobre responsabilitat de les administracions públiques 
i no s’aplica el termini de dos mesos establert per l’article 
23.1. 
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Article 53, Titularitat dels descobriments 

Els béns que d’acord amb I’artk3e 44 de la Llei de ]’Estat 
1611985, del 25 de juny, del patrimoni historic espanyol, te- 
nen la consideració de domini pcblic i són descoberts a Ca- 
talunya s’integren en el patrimoni de la Generalitat. No 
obstant aixb, si els drets economics a que fa referkncia 
I’article 51.4 són satisfets per una altra administració pú- 
blica, els bens s’integren en el patrimoni d’aquesta admi- 
nistraci6. 

Títol tercer 
Mesures de foment i difusi6 

Capítol 1 
Foment 

. Article 54. Nomes generals 

1.  Els ajuts de les administracions pfibliques per a Ia in- 
vestigació, la documentacib, la conservació, la recuperaci6, 
la restauració i la difusió dels béns integrants del patrimoni 
cultural s’han de concedir d’acord amb criteris de publicitat, 
concumkia i objectivitat i dins les previsions pressuposth- 
ries. 

2. En l’atorgament de les mesures de foment a quk es re- 
fereix aquest capitol s’han de fixar les garanties necesshies 
per a evitar l’especulaci6 amb béns que s’adquireixen, es 
conserven, es restauren o es milloren amb ajudes públiques. 

3. Les persones i les entitats que no compleixen el deure 
de conservació establert per aquesta Llei no es poden acollir 
a les mesures de foment. 

4. La Generalitat pot propiciat la participació d’entitats 
privades i de particulars en el finanpment de les actuacions 
de fornent a qui: es refereix aquest capítol. 

Article 55, Ajuts per a la investigaciú, la consewacid i la 
rehabilita c ib 

1. L’ Administració de la Generalitat ha d’establir un pro- 
grama anual d’inversions i ajuts per a la investigació, la do- 
cumentació, la conservació, la recuperació, la restauració i 
Ea dllora  del patrimoni cultural, amb les dotacions pressu- 
postMes corresponents. 

2. Si en el termini de vuit anys a comptar des de 1’ atorga- 
ment d’un dels ajuts a qu2 es refereix 1’apartat 1 I’Adminis- 
traci6 adquireix el bé, s’ha de deduir del preu d’adquisició 
una quantitat equivalent a l’import: de l’ajut o els ajuts, la 
qual. es considera corn a pagament a compte. 

3. La Generalitat ha de promoure l’accés al crbdit oficial 
per al finanpnent. de les obres de consewaci6, rnanteni- 
ment, rehabilitació i excavaci6 realitzades en béns culturals 
d’interks nacional. 

Article 56. Ajuts per Q 1 ’adquisició 

El Govern de la Generalitat ha d’adopiar les mesures neces- 
s&es perquk el hanpment  de l’adquisició de gris culturals 
d’intds nacional i de Mns cuIhlraIs catdogats amb la finalitat 
de destinar-los a un Ús general que n’asseguri h protecEi6 tin- 
gui m e s  preferent al c+dt oficial, en la forma i amb els requi- 
sits que estableixen les IIQITIIS que el regulen. 

Article 57. L ’u per cent cultural 

1. L’Administraci6 de la GeneraIM ha de reservar en els 
pressupostos de les obres pfibliques que financi totalment o 
parcialment una partida mínima de 1’0 per cent de la seva 
aportació, amb la finalitat d’invertir-la en la conservació, la 
restauració, l’excavació i 1’ adquisició dels bens protegits per 
aquesta Llei i en la creaci6 artistica contemporhia 

2. h reserva a quh es refereix l’apartat I també s’aplica 
sobre el pressupost total d’execucib de les obres pribliques 
que executen els particulars en virtut de concessi6 adminis- 
trativa de la Generalitat. 

3. S’exceptuen de les mesures fixades pels apartats 1 i 2 
les obres públiques segilents: 

a) Aquelles en qug l’aportaci6 de la Generalitat o del con- 
cessionari 6s inferior a cent milions de pessetes. 

b) LRs que es fan per complir especifiument els objectius 
d’aquesta Llei. 

c) Les que es financen totalment amb c b e c  a trmsferh- 
cies de fons finalistes. 

4. Als efectes del que diposa la llewa a} de l’apartat 3, no 
es tenen en compte els eventuals fraccionaments en la con- 
tractacici d’una obra que es pugui considerar unithiament o 
globalment. 

5. Els costos de les intervencions arqueolbgiques a que 
fan referencia els articles 48.2 i 49.3 tenen la consideració 
d’aportació a l’u per cent. 

6 .  Els criteris i la forma d’aplicació dels fons obtinguts 
d’acord amb aquest article s’han de deteminar per regla- 
ment. En qualsevol cas, tenen carhcter preferent els b6ns 
culturals que poden quedar afectats directament per I’obra 
pública de quk es tracti i els que es troben situats en el seu 
entorn. El Departament de Cultura ha d’emetre informe prb 
viament a I’aplicació dels fons. 

7. En eis expdients de contractaci6 d’obres s’ha d‘acre- 
&tar la disponibilitat del &dit necessari per al compliment 
de I’obligaci6 de reserva determinada per aquest article. 

8. Les inversions culturals que I’Estat faci a Catalunya en 
aplicació de l’u per cent cultural determinat per Ea Llei del 
patrimoni hjsthric espanyol s’han de fer a m b  l’informe previ 
del Departament de Cultura sobre els seetors i h b i t s  cultu- 
raks que es considerin prbritarh en cada moment. 

Article 58. Pagurnenrs amb héns culturals 

Els propietaris de béns integrants del. patrimoni cultural 
poden soklicitar a l’Administraci6 de la Generalitat i a 1’Ad- 
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ministraci6 local l’admissid de la cessi6 en propietat dels 
esmentats bins en pagament de llurs deutes. L’acceptació 
de la cessi6 correspon respectivament al Departament 
d’konomia i Finances, amb 1’infonne previ del Departa- 
ment de Cultura, i al ple de la corporació corresponent. 

Astide 59. Benejkisfisculs 

1. Els propietaris i els titulars de drets sabre bkns cuttu- 
rals d’interks nacional i sobre bens culturals catalogats gau- 
deixen dels beneficis fiscals que, en I ’hb i t  de les 
compehies  respectives, determinen la legislació de 1’Es- 
tat, la legislació de la Generalitat i les ordenances locals. 

2. Els béns culturals d’interks nacional estan exempts de 
l’impost sobre béns immobles, en els termes fixats per la 
Llei de 1’Estat 3911988, del 28 de desembre, de regdaci6 de 
les hisendes locals. Les obres que tenen per finalitat la COR- 

servació, la millora o Ia rehabilitació de monuments decla- 
rats d’interh nacional gaudeixen tanbé d’exempcid de 
I’impost sobre construccions, instal-lacions i obres. Aquestes 
exempcions no donen lloc a la compensació amb ckrec als 
pressupostos de la Generalitat en favor dels ajuntaments. 

Article 60. Inventari del Patrimoni Cultural Cat& 

1. EI Departament de Culnira ha d’elaborar i mantenir 
l’lnventari del Patrimoni Cultural Catai&, e1 qual té com a 
finalitat de pemetre la documentaci6 i la recopilaci6 siste- 
m&tiques, la investigacid i la difusió de tots els béns que 
l’integren. 

2. Les dades que figuren a I’Inventari del Patrimoni Cul- 
tural Catal& s6n públiques. Excepcionalment, per resolució 
del conseller de Cultura, es poden excloure de consulta pí- 
blica dades relaeives a la situació juridica, la localització i el 
valor dels béns. 

3. L’Ahinistració de la Generalitat ha de g m t i r  als 
ciutadans l’accessibilitat de les dades contingudes en I’In- 
ventari del Patrimoni Cultural Catal&, mitjaqant J’establi- 
ment d’una xanca descentralitzada de transmissió de dades. 

4. Els museus, les biblioteques, els arxius i els altres cen- 
tres de dipbsit cultural que informatitzin les dades documen- 
tals de llurs fons han d’assegurar i facilitar la viabilitat del 
trasph de Xa infonnació a Z’Xnventari del Patrimoni Cultural 
Catal&, en el suport i a m b  el format que siguin determinats 
pel Departament de Cultura. 

Article 61. Visita púhlicu i difüsiri 

1 .  E’AdministraciÓ de la Generalitat ha de vetllar perqui? 
la visita pliblica als bens culturals d’interks nacional s’efec- 

tui en condicions adequades -de conservaci6, coneixement i 
difusió dels béns i de seguretat dels visitants. 

2. L’Admmistració de la Generalitat ha de promoure la 
realitzacio de reproduccions i cbpies dels bens culturals 
ci’interks naciond amb finalitats didictiques i de pronioci6 
turistica, i ha de fer-hi constar de manera visible llur proce- 
dkncia i llur condici6 de cbpia, sens perjudici del dret de 
propietat intelkctual. 

3.  L’Administració de la Generalitat ha de fomentar 1’6s i 
el gaudi del patrimoni cultural catdh com a recurs de dina- 
mitzaci6 socia1 i tun’stica, respectant les necessitats de con- 
servaci6 i protecció dels béns i de llur entorn establertes per 
questa Llei. 

Article 62. Gestid dels monuments per la Generalitat 

1 .  Els monuments i jaciments arqueolbgics oberts a la vi- 
sita pública i administtats pel Departament de Cultura han 
d’dsser gestionats d’acord amb els principis de desconcen- 
txació i participaci6, sens perjudici de l’aplicació de direc- 
trius C Q ~ U I E S  que en garanteixin la cohehcia global. 

2. La gesti6 dels monuments i jaciments a qu& es refereix 
l’npartat 1 n’ha de garantir ei manteniment i la consemació i 
ha de potenciar-ne la divulgaci6, per a la qual cosa han de 
comptar amb els elements suficients de senyalitzacid, guia i 
serveis complementaris. 

3. El Govern de la Generalitat pot CTU patronats, inte- 
grats  per representants de la Generalitat i d’altres institu- 
cions, entitats i persanes relacionades amb els monuments 
de quk es tracti, perqub col-laborin, assessorin i participin en 
la gestió dels monuments I en les activitats que s’hi desen- 
volupin. El consell comarcal i l’ajuntamcnt corresponents 
han d’ésser representats en aquests patronats. 

4. El Govern de la Generalitat pot establir que determi- 
nats monuments, jaciments arqueolhgics o museus gestio- 
nats per la Generalitat siguin administrats en dgim 
d’autonomia econhica,  en els termes que siguin concretats 
per reglament. Cada any, el responsable de la gestió d’un 
monument, un jaciment o un museu acullit a aquest dgim 
ha de presentar al Departament de Cultura la justificació 
dels ingressos i el compte de gestió econbmica, els quals 
queden a dispasici6 de la Intervenció General de la Genera- 
litat, de la Sindicatura de Comptes i ,  si escau, del Tribunal 
de Comptes. 

Article 63. Ceasiú d ’ús de monuments 

El Govern de la Generditat pot acordar ¡a cessió de l’ús 
de béns immobles de Ia Generalitat amb valors culturals en 
favor d’aitres institucions píbliques o d’entitats privades, a 
fi que, rnitjaqant llur utiiitxaci6 millor, se’n garanteixin la 
conservació i el manteniment. 
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Article 64. Instatlucid de museus, arx:rAs i biblioreques 

1, La installació de museus, d’anrius i de biblioteques és 
causa d’interks social, a efectes d’expropiació. 

2. Són competents per a procedir a t’expropiaci6 a que es 
refereix l’apartat 1 I’AdministsaciÓ de la Generalitat, els 
consells comarcals i els ajuntaments, en l ’bb i t  de llurs 
competbcies respectives. 

Article 65. Ensenyament 

1.  El Govern de la Generalitat ha d’incloure en els curri- 
culums dels diferents nivells del sistema educatiu reglat 
obligaton el coneixement del patrimoni cultural catalh. 

2. La Generalitat ha de promoure el desenvolupament 
dels ensenyaments especialitzats en la consexvaci6 i el man- 
teniment del patrimoni cultural, i pot establir convenis de 
coklaboraciri amb les entitats privades i els centres de for- 

. rnaci6 especialitzats. 
3. L’Escola d’Administraci6 Pública de Catalunya i 1’Es- 

’ cola de Policia de Catalunya s’han d’ocupar que els Euncio- 
naris encarregats de l’administració o la custbdia del 
patrimoni cultural tinguin la prepmaci6 especifica adequa- 
da 

Article 66. Publicacions 

L’Administració de la Generalitat ha de promoure l’edi- 
ci6 de publicacions d’investigació i de divulgacib del patri- 
moni cultural catalh. 

Títol quart 
Execwcih d’aquesta Llei 

i rkgirn sancionador 

Capítol I 
Mesures per a I’execuciÓ 

d’aquesta Llei 

Article 67. ExecuciB del deure de consewacid 

1 ,  En cas d’incompliment del deure de conservaci6 de 
béns culturals d’interks nacional o de béns mobles catalo- 
gats, el Departament de Cultura pot ordenar als propietaris, 
titulars d’aaltres drets reals i posse’idors dels dits béns l’exe- 
cució de les obres o la realitzaci6 de les actuacions que si- 
guin necesskries per a preservar-los, conservar-los i 
mantenir-10s. Aquestes mesures poden ésser adoptades tam- 
bé pels ajuntaments, si es refereixen a béns immobles cata- 
logats. L’Administraci6 no pot ordenar l’execució d’obres o 
d’actuacions per un import superior al 50% del valor del bé, 
fixat pel Departament de Cultura o per l’ajuntament corres- 

ponent mitjanpt l’aplicaci6 dels criteris establerts per la 
legislació sobre expropia& forgosa. 

2. Si els que hi són obligats no executen les actuacions a 
quk fa referkncia l ’apmt 1, el Departament de Cultura o, si 
escau, l’ajuntament corresponent poden fer-ne l’exeCuci6 
subsidikia, a c b e c  dels obligats. En cas de perill imminent 
per a I’iwnoble, l’admiadministració competent pot executar les 
obres imprescindibles per a salvaguardar el bé sense neces- 
sitat de requeriment previ. 

3. El Departament de Cultura pot concedir, per a la realit- 
zació de les obres de conservaci6 dels Mas culturals d’inte- 
rks nacional, un ajut amb cadcter de bestreta reintegrable, 
que en el cas dels béns immobles s’ha d’inscriure en el Re- 
g i s ~ e  de la Propietat. 

4. Són causa d’interks social, a efectes d’expropiaci6, 
I’ incompliment dels deures de conservaci6, presemaci6, 
manteniment i protecci6 establerts per aquesta Llei i la si- 
tuaci6 de perill o ru’ina imminent d’un immoble d’interhs 
nacional. Són competents per a procedir a l’expropiaci6 
I’Administmci6 de la Generalitat, els consells comarcals i 
els ajuntaments, en l ’hbit  de llurs compethncies respecti- 
ves. 

Article 68. Reparacid dels danys causats 

L’Administraci6 de la Generalia ha #ordenar a les per- 
sones o institucions responsables, sens perjudici de la sanció 
que correspongui, la reparaci6 dels danys causats ikifcita- 
ment en béns culturals d‘interks nacional o en béns mobles 
catalogats, mitjanpnt ordres executives de reparaci6, rep- 
sici6, reconstmcci6 o enderrocament o mhjangant les que 
siguin necesshries per  a restituir el b6 al seu estat anterior. 
Aquestes mesures, en el cas dels danys produ’its en b6ns im- 
mobles catalogats, han d’ksser adoptades pels ajuntaments. 

Article 69. Multes coercitives 

1. L‘adrninistraci6 competent pot imposar multes coerci- 
tives per fer efectiu el compliment dels deures imposats per 
aquesta Llei i de les resolucions administratives dictades per 
al compliment del que aquesta disposa. 

2. La imposició de multes coercitives exigeix la formula- 
ci6 pr&via d‘un requeriment escrit, en el qual s’ ha d’indicar 
el termini de qu& es disposa per al compliment de l’obliga- 
ció i la quantia de la multa que pot ésser imposada. En tot 
cas, el termini ha d’ésser suficient per a cornph l’obligaci6 
i la multa no pot excedir de cent mil pessetes. 

3. En cas que, un cop imposada una multa. coercitiva, es 
mantingui l’iincompliment que l’hagi motivada, 1’Adminis- 
traci6 pot reiterar-la tantes vegades corn calgui, fins al corn- 
pliment de l’obligació, sense que en cap cas cl termini pugui 
ésser inferior aI fixat en el primer requeriment. 

4. Les multes coercitives són independents i compatibles 
amb les que es puguin imposar en concepte de sanció. 
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Article 70. Inspeccid 

1. L’AdministraciÓ pot inspeccionar en qualsevol mo- 
ment les obres i €es intervencions que es facin en b h s  inte- 
grants  del patrimoni cultura1 catalh. Els propietatis, titulars 
d’altres drets reals i possei‘dors dels esmentats béns hi han 
de permetre I’accés, senipre que sigui necessari als efectes 
de la inspecció. 

2. Els funcionaris públics als quals s’assigna el control i 
la inspecció sobre el patrimoni cultural tenen la considera- 
ci6 d’autoritat i estan facultats per a examinar els Mns, els 
llibres, els documents i ,  en gener& tat el que pugui servir 
d’infomació per a complir i executar llurs tasques. 

Capitol IX 
Rk@m sancionador 

Article 71. Clmsijicacid de les infraccions 

1. L’incomplirnent de les obligacions establertes per 
aquesta Llei té la consideraci6 d’iinfracci6 administrativa, 
llevat que coiistitueixi delicte. Les infraccions d’aquesta 
Llei es classifiquen en Ileus, greus i molt greus. 

2. Constitueixen infraccions lleus: 
a) La manca de cornunicaci6 al Registre de Béns Cultu- 

rals d’hterhs Nacional o al CaMeg del Patrimoni Cultural 
Catal2 dels actes juridics Q tecnics i dels trasllats que afectin 
els b h s  que hi s6n inscrits. 

b) La manca de notificaci6 a i’administració competent, 
en els termes fixats per I’article 26, de la transmissilj onem- 
sa de la propietat o de qualsevol dret real sobre béns cultu- 
rais d’interks nacional o sobre béns catalogats. 

c) L’incompliment del deure de permetre I’accés dels es- 
pecialistes als béns catalogats. 

d) L’incompliment del deure d’infomaci6 a les ndminis- 
tracions competents sobre l’existkncia i la utilització de 
béns integrants del patrimoni cultural i l’obstnrcci6 de les 
inspeccions de les administracions competents, 

e) La manca de presentació a I’aprovació del Departa- 
ment de Cultura d’un programa que especifiqui les actua- 
cions de conservaci6 dels béns. 

f) L’incompliment dels deures establerts en I’articlc 41.2 
pels comerciants de béns integrants del patrimoni cultural. 

3. Constitueixen infraccions greus: 
a) LA manca de notificació al Departament de Cultura de 

la realització de subhastes que afectin b6ns integrants del 
patrimoni cultural. 

b) L’incompbrnent dels deures de permetre l’accés dels 
investigadors i fa visita pública als béns culturals d’interks 
nacional. 

c)  L’incomphent dels deures de preservació i mantelli- 
ment de E n s  culturals d ’ in tes  nacional o de Mns catalogats. 

d) La inobservanqa del deure de poda el 1Iibre-registxe 
de transmissions i l’omissi6 o la inexactitud de les dades 
que s’hi han de fer constar. 

e)  La disgregaci6, sense I’autorització del Departament 
de Cultura, de colkccions declarades d’ interks nacional o 
catalogades, i la separaci6 de béns mobles vinculats a béns 
i mmo b 1 es d ’ i n t er e s nacional. 

f) L’incompliment de les obligacions de comunicació del 
descobriment de restes arqueolbgiqucs i de lliurament dels 
béns trobats. 

g) L’incompliment de la-suspensió d’obres amb motiu de1 
descobriment de restes arqueolbgiques i de les suspensions 
d’obres acordades per l’administració competent. 

h) L’atorgament pels ajuntaments de Iiicencies d’obres i 
l’adopci6 de mesures cautelars incomplint el que disposa 
I’article 34. 

4. Constitueixen infraccions molt greus: 
a) L’endmwament total o parcial d’immobles declarats 

d’lnterks nacion2.1. 
b) La destrucció de béns mobles d’interh nacional o de 

béns catalogats. 
c )  L’atorgament pels ajuntaments dc llic&ncies urbanisti- 

ques de desp1aqament d’immobles incomplint el que dispo- 
sa I’arzicle 37. 

5. S h  infraccions lleus, p u s  o molt greus, en .funció del 
dany potencial o efectiu al patrimoni cultwal: 

a) La realització d’ intervencions asqueolb@ques sense 
I’autorització del Departament de Cultura- 

b) La realització d’intewencions sobre béns culturals 
d’interks nacional i sobre espais de protecció argumlbgica 
sense llicencia urbanistica o incomplint-ne els termes. 

c) Les actuacions o intervencions sobre béns cultusals 
d’interks nacional i sobre béns catalogats no aprovades pel 
Departament de Cultura. 

d> El canvi d’ús d’un monument sense autoritzacid del 
Departament de Cultura o el manteniment d’usos incompa- 
tibles d’acord amb la declaraci6. 

Article 72. Responsabilitat 

1. Són responsables de les infraccions d’questa Llei, a 

a) Els promotors, pel que fa a la reaIitzaci6 d’obres. 
b) Ei director de les obres, pel que fa a l’incompliment de 

l’ordre de suspendre-les. 
c )  Els qui d’acord amb el Codi penal tenen la considera- 

ci6 d’autors, cbmplices o encobridors, pel que fa a la realit- 
zació d’ intervencions arqueolbgiques no autoritzades. 

2. Són també responsables de les infraccions d’aquesta 
LIei els qui, coneixent I’incornpliment de les obligacions 
que aquesta estableix, n’obtenen un bcnefici. 

més de les persones que en tenen la responsabilitat directa: 

Article 73. Classiftcacid de les sancions 

1 .  12s infraccions administratives en materia de patrimo- 
ni cultural són sancionades, si els danys causats al patrimoni 
cultural poden ksscr valorats econbmicamcnt, amb una mul- 
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ta d’entre una i quatre vegades el valor dels danys causats. 
Altrament, s’apliquen les sancims següents: 

a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a un milió 
de pessetes. 

b) Per a les infraccions greus, una multa d’entre un milió 
i trenta-cinc milions de pessetes. 

c }  Per a les infracciws molt greus, una multa d’entre 
trenta-cinc milions i cent-cinquanta milions de pessetes. 

2. La quantia de les sancions fixades per l’apartat 1 es 
gradua de conformitat amb: 

a) La reimcidhcia. 
b) El dany causat al patrinoni cultural. 
c )  La utilització de mitjans thnics en les intervencions 

arquealbgiques iklegals. 

Article 74. Cumfs de materials i estris 

L’brgam competent per a imposar una sanció pot acordar 
com a sanció accessbria el comís dels materials i estris em- 
prats en l’activitat il-lícita. 

Article 75. &ans competents 

1. Pertoca als ajuntaments la campetencia per a sancio- 
nar la infracció a quk es refereixen els apartats 2.b), 2x1, 
3.b3 i 5.c) de I’article 71, quant als béns culturals d’inte- 
r5s local, excepte en els municipis de menys de cinc mil 
habitants, en q d  aquesta competkncia pertoca als con- 
sells comarcals. 

2. Pertoca a les entitats locals la imposici6 de sancions 
per les infraccions a quk es refereix l ’ d c l e  71.2.d) i 
71.3.g), si són comeses en relació a n h  actuacions de les di- 
tes entitats. 

3. Pertoca als ajuntaments la cornpetencia per a incoar i 
tramitar els expedients sancionadors per les infraccions a 
quk es refereix l’article 71S.b), excepte en els municipis de 
menys de cinc mil habitants, en guk aquesta compethcia 
pertoca a ls  consells cornarcds. En aquests casos, el rkgim 
sancionador regulat per aquesta Llei preval sobre el rkgim 
establert per la normativa urbm’stica. 
4. La compethcia per a la imposició de les sancions per 

la infracci6 de l’article 71.5.b) pertoca a: 
a} El president del consell comarcal, en cas de sancions 

de fins a un milió de pessetes, en municipis de menys de 
cinc mil habitants. 

b) L’alcalde, en cas de sancions de fins a un milió de pes- 
setes, en municipis d’entre 5.000 i 50.000 habitants, o de 
sancions de fins a trenta-cinc milions de pessetes, en muni- 
cipis de més de 50.000 habitants. 

c )  El conseller de Cultura, en ca! de sancions d’entre un 
mili6 i trenta-cinc milions de pessetes, en municipis de fins 
a 50.000 habitants. 

d) El Govern de la Generalitat, en cas de sancions de més 
de trenta-cinc milions de pessetes. 

5. Si el Departament de Cultura comunica a l’entitat local 
competent l’existkncia &indicis d’una infracci6 de les tipifi- 
cades a I’article 71.5.b) i l’entitat local no li notifica la in- 
coació de I’expedient sancionador en el termini de dos 
mesos, el Departament de Cultura pot procedir a incoar,‘ tra- 
mitar i resoldre l’expedient sancionador. 

6. En les infraccions tipificades per l’article 71 altres que 
les enumerades als apartats- 1, 2 i 3 d’aquest article, la in- 
coació dels expedients sancionadors pertoca al director ge- 
neral del Departament de Cultura competent per ra6 de la 
matkria i la irnposici6 de les sancions pertoca al canseller de 
Cultura, en el cas de les sancions de fins a trenta-cinc mi- 
lions de pessetes, i al Govern de la Generalitat, en el cas de 
les sancions de més de trentii-cinc milions de pessetes. 

ArticEe 76, Prescripcid de les infraccions 

Les infraccions adminismtives a qui? es refereix aquesta 
Llei prescriuen aI cap de cinc anys d’haver-se com&, llevat de 
les de d t e r  molt p u ,  que prescriuen 2 cap de deu anys. 

Article 77. Mesures cautelars 

1. L’AdministracEÓ de la Generalitat ha de suspendre 
qualsevol obra O actuació en béns culturals d’inter5s nacio- 
nal o en bdns catalogats que incompleixi el que determina la 
legislació sobre patrimoni cultural i ha d’ordenar també Ia 
suspensió de les obres en quE s’hagiin trobat restes arqueolb- 
giques, si el promotor ha incomplert l’obligació establerta 

2. Les suspensions a que fa referkncia l’apartat 1 poden 
ésser també acordades pels ajuntaments, si es tracta d’obres 
o actuacions subjectes a Ilickncia municipal. Si la suspensi6 
afecta un be cultural Cinteres nacional, ha d’ésser comuni- 
cada al Departament de Cultura en el termini. de quaranta- 
vuit hores. 

3. Si hi ha indicis racionals de la comissi6 d’una infracció 
greu o molt greu, l’ndministració competent per a imposar 
la sanció corresponent pot acordar com a mesura cautelar, 
prkviament o simulthiament a la instrucci6 de l’expedient 
sancionador, la immobilització, el precintatge o ei dipbsit 
dels materials i estris emprats en les dites activitats. 

4. El Deparrament de Cultura pot acordar el dipbsit caute- 
lar dels bkns integrants del patrimoni cultural que es troben 
en possessi6 de persones que es dediquen a fer-ae el co- 
mer$, si no en poden acreditar l’adquisició Licita. 

per l’article 52. 

Article 78. Publicitat de les sancions 

Les sancions imposades de conformitat amb aquesta Llei 
poden ésser publicades per 1’brgan sancionadur, atenint-se 
ais criteris que siguin establerts per reglament, un cop han 
esdevingut fermes en la via administrativa. 
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Article 79. Tcmini de resolucid dels expedients sanciona- 
dors 

El termini per a la resolució dels expedients sancionadors 
per les infraccions regulades per aquesta Llei 6s  d’un any. 

Titol cinquk 
Consell Assessor del Patrimoni 

Cultural Catalh 

Capítol I 
Composició i funcions 

Article SO. Composicid 

1. Es crea el Consell Assessor del Patrimoni cultural Ca- 
tali, com a hrgan consuhiu i assessor de les administracions 
plibliques en les rnat5ies relacionades a m b  el patrimoni cul- 
tural. 

2. La composlci6 i el fimionament del Consell Assessor 
del Patrimoni Cultural Catalh, que ha d’hsser presidit pel 
conseller de Cultura, s’han d’establir per reglament. 

Article 81. Fmcions 

Les funcions del Consell Assessor del Patrimoni Cultural 

a) Emetre informes i d i c h e n s  a requerirent de les ad- 

b) Emetre els informes que determina aquesta Llei. 
c)  Prestar assessorament cultural als brgms gestors del 

patrimoni cultural. 
d) Proposar les modificacions normatives, si escau, i Ies 

actuacions púbiiques o privades necesshics pcr ai millor 
compliment deIs objectius d’aquesta Llei. 

Catal& són les segiients: 

ministracions competents i del Parlament. 

Disposicions addicionals 

Primera 

1 .  Els béns radicats a Catalunya que ,,agin estat czclamts 
d’interh cultural o hagin estat inclosos en 1’Inventari Gene- 
ral de Bens Mobles, d’acord amb ia Llei de 1’Esm 1611985, 
del 25 de juny, del patrimoni histbric espany?!, passen a te- 
nir respectivament la considera56 de béns culturals d’inte- 
rks nacional i de b h s  catalogats. Els bCns immobles que en 
el momcnt de I’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin in- 
closos en cat2degs de patrimoni cultural incorporats en plans 
iirbanístics passen a tenir, llevat que siguin béns culturals 
d’interks nacional, la consideració de bkns culturals d’inte- 
res local i queden inclosos en ei Cat&g del Patrimoni Cul- 
tural Catak  

2. Es declaren d’interks ilacional els castells de Cacalu- 
nya. En el termini de tres anys, el conseller de Cultura ha de 
presentar a l’aprovació del Govern de la Generalitat una re- 
laci6 d’aquests castells. 

3. Es declaren d’interix nacional les coves, els abrics i els 
indrets que contenen manifestacions d’ art rupestre. 

4. Es declara d’interes nacional la documentaci6 recollida 
en I’Arxiu de la Corona d’kagó. 

Segona 

1. Corresponen al Consell General de la Vall d’Arm, en 
l ’hbit  del seu territori, les compethcies que aquesta Llei 
assigna a l’Adrmnistraci6 de la Generalitat, i que s’enurnc- 
ren a continuaci6: 

a) La incoació i la instrucció dels expedients per a la de- 
claraci6 de béns culturals d’interks nacional i per a deixar 
sense efecte una declaració, regulades pels articles 8 , 9  i 14, 
En cas que e1 Departament de Cultura consideri procedent 
la declaraci6 d’un bé cultural d’interhs nacional de la Vall 
d’Aran, pot requerir a1 Consell Gcnwal la incoaci6 de l’ex- 
pedient; si aquest requeriment no és ates en el termini de 
dos mesos, el Departament de Cultura pot procedir a la in- 
coació de l’expedient de decIaraci6. 

b) L’aprovaci6 dels programes d’actuacions de conserva- 
ció de béns c u h r d s  d’interks nacional, reguiada per I’arti- 
cle 29, si es refereixen a béns immobles. 

c> L’autorikació d’intervencions sobre E n s  immobles 
d’interes nacional i sobre els que tenen incoat un ex@ent 
per a declarar-10s-hi, i la indemnització corresponent, 
d’acord amb eis articles 9.3,31 i 34. 

d) L’informe preceptiu i vinculant sobre els instruments 
de planejament a que fa referiacia l’article 33.2. 

e) L’autorització dels canvis d’ús d’un monument, regu- 
lada per l’micle 36- 

f) L’informe d’avaiuació d’impacte ambiental en els pro- 
cediments a quk fa referkncia l’article 46.3. 

2. Per a l’executivitat deis acords adoptats en exercici de 
les competkncies descrites per les lletres b), c) ,  d) i e)  de 
!’apartat 1 cal la ratificació del Departament de Cultura, la 
qual s’entén que ha estat atorgada si no hi manifesta la seva 
oposició en el termin i  de vint dies a comptar des que l’acord 
li hagi estat notificat pel Consell GeneraI. 

Tercera 

L’ Administració de la Generalitat assumeix, en virtut 
d’aquesta Llei, les competbncies exercides per les diputa- 
cions provincials en matkria de protecció, conservació i ca- 
talogació d d  patrimoni cultural cataI i. Aquesta atribució de 
competkncies comporta el traspb dels mitjans materials i 
personals afectes als serveis i els organismes corresponents, 
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i també dels corresponents recursos econbmics, d’acerd 
amb el .,ue estableix la Llei 511987, del 4 #abril, del rkgim 
provisional de competbncies de les diputacions provincials. 

Quaría 

Correspon al conseller de Cultura de proposar al Govern 
de la Generalitat l’acceptaci6 de les donacions, les herkncies 
i els llegats a favor de la Generalitat que tenen per objecte 
b6ns mobles integrants del patrimoni cuitural catal$ La tra- 
mitació, la insmcció i la resoluci6 de l’expedient correspo- 
nent és cornpetkncia del Departament de Cultura, el qual 
també ha de tenir cura de la incorporaci6 dels béns adquirits 
a l’hventari General de Bkns de la Generalitat de Catalu- 
nya. 

Cinquena 

La declaraci6 de paratges pintorescos incoada o acordada 
de co~~fbrmitat amb el procediment regulat per la Llei de 
]’Estat del i 3  de maig de 1933, de defensa, conservació i 
acreixement del patrimoni histbrico-artistic nacional, ha 
d’gsser reclassificada en el termini de tres anys a favor d’al- 
guna de les figures de protecci6 establertes per l’aticlc 7 de 
la Llei present O per la legislaci6 sobre espais naturals. Si 
transcorre aquest termini i no s’ha procedit a la reclassifica- 
ci6, s’enten que la declaració ha caducat. 

Disposicions transit W e s  

Els efectes dels expedients sobre declaració de bdns d’in- 
terks cultural iniciats abans de I’entrada en vigor d’aquesta 
Llei són els que aquesta estableix per als bkns culturals d’in- 
te& nacionalil. La tramitació dels expedients ha de continuar 
segons el nou rkgim im’dic. 

3 

Segona 

M2ntre el. Govern de la Generalitat no aprovi les nomes 
per al desenvolupament i l’aplicaci6 d’questa Llei, canti- 
nuaran vigents les que regulaven aquesta materia fins a l’en- 
Bada en vigor d’aquesta Llei, en tot allb que no s’hi oposin. 

Disposició derogat&ria 

1. Es deroguen els articles 12 i 13 de la Llei 611985, del 
26 d’abril, d’amius. 

2. Es deroga el Decret 30/1984, del 25 de gener, pel qual 
s’estableix l’obligatofietat de l’infonne del Departament de 
Cultura en rnatkria de catalogaci6 municipal de monuments. 

DSspsició final 

S’autoritza el Govern de la Generalitat pesquk actualitzi 
per via reglamenwa la quantia de les multes que es fixen 
en els articles 69 i 73, de conformitat amb 1’increment de 
l’índex de preus al consum. 

Sisena 

S’aplica als arxius i documents privats inclosos en algun 
dels supbsits de l’article I9 de la Llei present, a més del rk- 
gim que aquesta estableix, el que disposa el capítol 1x1 de la 
dita Llei d’anrius. 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 1993 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

EE secretari segon 
Xavier Gnitart i Damknech 
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1. T ~ T A C X O N S  CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1.15. -- Mocions 

MOC16 26/W DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ASSETJAMENT SEXUAL 
EN EL MUN DEL TREBALL 

APROVADA PELPLE DEL PARLAMENT EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 1993 
P (DSPC-P, 60) 

PLE DEL PARLAMENT MOC10 

El Ple del. Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb l’article 130 i concordants de1 
Reglament, ha debatut la Moci6 subsegiient a la interpella- 
ci6 ai Consell Executiu sobre ‘t’assetjament sexual en e1 
món del treball, presentada per la diputada Sra. Imma Ma- 
yol, del Grup parlamentari #Iniciativa pr Catalunya (Reg. 
1 168 I), i les esmenes presentades. 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 
i30 i i 35 del Reglament, ha aprovat la següent 

El Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu a: 
1. Prosseguir la realització d’actuacions en l ’hb i t  social, 

laboral i institucional per tal de sensibilitzar el conjunt de la 
poblaci6 sobre l’existkncia de I’assetjament sexual i reduir 
el seu nivell d’incidkncia. 

2. Iniciar, abans de fi d’my,  l’estudi sobre la incidhcia 
de i’assetjarnent sexual en e1 m6n del treball a Catalunya, 
tal com s’estableix en el ii Pla d’igualtat en curs d’aprova- 
ci6. 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 1993 

La secrethria primera 
Hora Sanabra i Villarroya 

El president del Parlament 
Joaquim XCOY i Bassegoda 

1, TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT o CLOSES EN LA FORMULACI~ 
1.20. InterpeHacions 

--* I 

íntenpeHaciÓ al Consell Executiu sobre la politica d’abo- 
cadors de residus shlirls (Reg. 8985; ROPC, 102,6429) 

-Formulada pel diputat Sr. Víctor Gimeno, del G .  P. 
d’Iniciatjva per Catalunya, i resposta pel conseller de Medi 
Ambient en el Ple del. dia 17 de setembre de 1993 @ S E -  
P, 60). 

IntcrpeHaciÓ ai Consell Executiu sobre el sector sanitari 
privat (Reg. 10023; EOPC, 106,6765) 

-Formulada pel diputat Sr. Daniel Font, del G. Socialis- 
ta al Parlament de Catalunya, i resposta pel conseller de Sa- 

nitat i Seguretat Social en el Ple de1 dia 17 de setembre de 
1993 @SPC-P, 60). 

InterpeNació ai Consell Executiu sobre la política gene- 
ral de subministrament elZctric a Catalunya (Reg. 
12222; ROPC, 136,8528) 

-Formulada per la diputada Sra. Dolors Torrent, del G. 
Socialista al Parlament de Catalunya, i resposta pel conse- 
ller d’hdústria i Energia en el Ple del dia 17 de setembre de 
1993 (DSPC-P, 60). 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI U D E C m E N T  
2.15. Mocions subsegüents ;d interpeHacions 

Moció subsegiient a la interpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre l’educaci6 infantil (Reg. 1 1 624; BOPC, 132,8322) 

-Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió n6m. 34, 
tinguda el dia 17 de setembre de 1993 @SPC-P, 60). 

Moc% subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre els centres d’emnyament concertats (Reg. 1 1625; 
BOPC, 132,3322) 

-Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessi6 núm. 34, 
tinguda el dia 17 de setembre de 1993 @SPC-P,’60). 

Moc% subsegiient a la interpeHaci6 al Consel1 Executiu 
sobre la politica de comerg (Reg. 11645; BOPC, 132, 
8323) 

-Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió núm. 34, 
tinguda e1 dia 17 de setembre de 1993 @ S E - P ,  60). 

Mocj6 subsegíjent a la interpeWaci6 al Consell Executiu 
sobre la politica educativa (Reg. 11648; BOPC, €32, 
83 24) 

-Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessi6 núm. 34, 
tinguda el dia 17 de setembre de 1993 (DSPC-P, 60). 

Moció subsegüent a la interpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre els centres concertats per I’ICS (Reg. 11691; 
BOPC, 132,8325) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Esque- 
rra RepubIicana de Catalunya (Reg. 12499). (Vegeu la nati- 
ficaciú del Portaveu en la seccid 4.67, pdg. 8779, d’aquest 
butlletí) 0 

Moció subsegiient a la interpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre la politica de reinserció social (Reg. 11692; BOPC, 
132,8325) 

- Retirada pel portaveu del Grup Parlamentari d’Esque- 
m Republicana de Catalunya (Reg 12499). (Vegeu la noti- 
flcació dei Portaveu en la secció 4.67, p ~ g .  8779, d’aqrrest 
butlletí). 

Moció subsegüent a la interpenació al Consell Executiu 
sobre la politica general de la dona dintre del marc dei 
nou Pla d’igualtat (1993-1996) (Reg. 11693; BOPC, 132, 
8326) 

-Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessi6 n6m. 34, 
tinguda el dia 17 de setembre de 1993 (QSPC-P, 60). 

Moc16 subsegüent a la intwpeHaci6 al Camell Executiu 
sobre els municipis rurals (Reg. 1 171 6; BOPC, 132,8326) 

-Rebutjada pel Ple dcl Parlament, en la sessi6 núm. 34, 
tinguda el dia 17 de setembre de 1993 @SPC-P, 60). 

Fascicle segon 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de Uei i altres propostes de normes 
3,01.01. Projectes _- de __-- llei I 

PROJECTE DE LLEI QUE: REGULA L9ACCfiS A L’ENTORN DE LES PERSONES 

(Reg. 9428) 
AMB DISMLNUCI~ VISUAL 

RJXTWICACIb AL TEXT PUBLICAT (30PC, 139) 

A la pag. 8652. 

Anicle 12 
RECOMANACIONS DE LA PON&CIA. 

On diu: 
<<La ponkncia recomana l’adopció d’una esmena transac- 

cional entre el text del projecte i l’esmcna núm. 29, consis- 
tent a afegir al primer, el següent text que s’imoyporarci 
com a upartut 2 de !’article I2:>) 

Ha de dir: 
<<La ponencia recomana I’adopci6 d’una esmena transac- 

cional entre el text del prfljecte i I’esmena núm. 29, que 
suhstiruira l’actual text de I’article I ~ : M  

PRQJECTE DE LLEI DE TRANSFER~NCIA DE COMPET~NCES DE LES DIPUTACIONS 
PROVTNCIALS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATi“RIA DE JOVENTUT 

(Reg. 10820) 

ESMENES A L A  TOTALITAT 
(Regs. 12277,12293 i 123 17 / Admissió a t r h i t :  Mcsa COAG del 16.09.93) 

ESMENA‘A LA TOTALITAT PRESENTADA 

(Reg. 12277) 

Generalitat de Catalunya en matkria de Joventutat (Reg. 
PEL. GRUP PARLAMENTARI POPULAR 10820). 

A LA MESA DEL PARJAAMENT 
A la totalitat Esmena núm. 1 

G. P. Popular Josep Curt0 i Casadó, Portaveu i Víctor Ros i Casas, Di- 
putat, conjuntament i en representació del Grup Parlmenta- 
ri Popular, d’acord amb allb que disposa I’article 94 del 
Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat de 
retorn a l  Consell Executiu del Projecte de Llei de Transfe- 
rkncia de Cornpr:tkncies de les Diputacions Provincials a la 

De retorn del Projecte de llei al Govern. 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 1993 

Victor Ros i Casas Josep Curt0 i Casad6 
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ESMENA A LA TOTUITAT PRESENTADA 
PEL GRbP SOCIALISTA AL PAICLAMENT 

DE CATALUNYA (Reg. 12293) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista, 
d’acord amb allb que preveu l’article 94.3 del Reglament de 
la Cambra, presento la següent esmena a la totalitat al Pro- 
jecte de Llei de transferhcia de compethies de les diputa- 
cions provincials a la Generalitat de Catalunya en rnatkria 
de joventut (Reg. 108201, publicat en el BQPC nlim. 116, 
d’I de juny de 1993. 

Esmena núm. I A la totalirat 

G. Sucialista al Parktrnent de Catalunya 
. De retom del Projecte de llei al Govern. 

Palau del Parlament. 13 de setembre de 1993 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

ESMENA A LA TOTALITAT PRESJ3 L ADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI D’LNTCXATIVA 

PER CATALUNYA (Reg. 123 17) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Gnrp Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, d‘acurd 
amb all6 que preveu l’articl: 94 del Reglament de la Cam- 
bra, presenta la següent esmena al Projecte de Liei de bans- 
ferkncia de compethncies de les Diputacions Provincials a la 
Generalitat de Catalunya en mat&ria de joventut. 

Esmena núm. 1 A la totalitat 

G. P. d’lnicktiva per Catalunya 

De retorn del Projecte de llei al Govern. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 1993 

I m a  Mayol i Beltraii 
Diputada 

Rac Fuentes i N a v m  
Portaveu 

PROECTE DE LLEI D~ADMXFVISTRACI~ INSTITUCIONAL, DE DESCFNTRALITZACI~, 
DESCQNCENTRACI~ I DE C O O ~ I N A C I ~  DEL SISTEMA CATALA 

DE SERVEIS SOCIALS 
(Reg. f 1563) 

PRORROGA DEL ERMLNI DE PRESENTAC16 D’ESMENES (Reg, iT4457) 

PRESIDhNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda e1 dia 21 de se- 
tembre de 1993, vista la sollicitud prcscntada pel Grup Par- 
lamentari d’hiciativa per Catalunya (Reg. 12457), d’acord 
amb els articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, ha 
acordat de concedir una prbtroga de vuit dies hhbiis del ter- 
mini de presentació d’esmenes al Projecte de llei d’adminis- 
traci6 institucional, de dcscentraiització, desconcentració i 
de coordinaci6 del Sistema Catali de Serveis Socials (Reg. 
11563), el qual termini, atks l’acord de la Mesa del Parla- 
ment del 20 de juny de 1988 (BOPC, 2/IIll,23), finir& el dia 
14 d’octubre de 1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i 3assegoda 
President del Parlament de Catalunya 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, d’acord 
amb all6 que preveu E’micle 85 del Reglament de la C m -  
bra, safkita que el termini per a presentar esmenes al Projecte 
de llei d‘adminisüaci6 instimcional, de descensalitzacid, des- 
concentra& i coordinaci6 del sistema catal& de serveis so- 
cials sigui prorrogat. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Roc Fuentes i N a v m  
Portaveu 
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PROJECTE DE LLEI D’ADEQUACIO DE L A  LLEI 611989, DEL 25- DE MAIG, 
EN MAThIA DE CAIXES D’ESTALW 

(Reg. 11791) 

PRORROGA DEL ERMINI DE PRESENTACI~ D-ESMENES (Reg. i 2458) 

PRESXDf2NClA DEL PARLAMENT A LA MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de se- 
tembre dc 1993, vista la solkitud presentada pel Grup Par- 
lamentari d’hiciativa per Catalunya (Reg. 12458), cl’acord 
amb els articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, ha 
acordat de concedir una prhrroga de vuit dies hhbils del ter- 
mini de presentació d‘esmenes af Projecte de llei d’adequa- 
d 6  de la Llei 6/1989, dcl 25 de maig, en m&ria de caixes 
d’estahi (Reg. 11791), el quai termini, atks l’acord de la 
Mesa del Parlament del 21) de juny de 1988 (DOPC, 211Ii, 
23), finir2 el dia 14 d’octubre de 1993, a dos quart5 de cieu 
del mati. 

El Grup parlamentari d’lnisiativa per Catalunya, d’acord 
amb all6 que preveu l’article 85 del Reglament de la Cam- 
bra, sollicita que el tcrmini per a presentar esmenes ai Pro- 
jecte de llei d’adequació de la Llei 6/89, del 25 de maig, en 
matkria de caixes d’estalvi sigui prorrogat. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de i993 

Roc Fuentes i Navarro 
Portaveu 

Pafau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xiccy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI D’ACTIVITATS FIRALS DE CATALUNYA 
(Reg. 11900) 

PRORROGA DEL TERMINI DE PRESENTACI~ DIESMENES ( ~ e g .  12459) 

PRESD&NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlamcnt, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, vista la solkitud presentada pel Grup Par- 
lamentari d’hiciativa per Catalunya (Reg. 124591, d’acord 
amb eis articles 85 i 94.1 del Reglament del Parlament, ha 
acordat de concedir una prbrroga de vuit dies M i l s  del tcr- 
mini de presentaci6 d’csrnenes al Projecte de llei d’activitats 
Eirals de Catalunya (Reg, 11900), el qual termini, atks 
l’acord de la Mesa del Parlament del 20 dc juny de 198& 
(BOPC, 21111, 231, fini6 el dia 14 d’octubre de 1993, a dos 
quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

A L A  MESA DEL PARLAMENT 

El Gsup parlamentari d’lniciativa per Catalunya, d’acord 
amb all& que preveu l’article 85 del Reglament de la Cam- 
bra, sol*licita que el termini per  a presentar esmenes al Pro- 
jecte de llei d’ activitats firals de Catalunya sigui prorrogat. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Roc Fuentes i Navmo 
Portaveu 

Joaquim X~COY i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROJECTE DE LLEI DE REGULACI~ DELS SERVEIS DE PREVENCI~ I 
EXTINCI~ D’INCENDXS T DE SALVAMENTS DE CATALUNYA 

(Reg. i1975) 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I T E R M ~ I  DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL P A R L M N T  

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb els articles 93.2 i 94.1 del Re- 
glament del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha 
acordat de remetre el Projecte de llei de regulació dels ser- 
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvammts de 
Catalunya (Reg. 1 1975) a la Comissi6 d’Organitzaci6 i Ad- 
ministraci6 de la Generalitat i Gavern Lucal perquk el tra- 

miti i d’obrir un termini de quinze dies hhbils per a presen- 
tar-hi esmenes, que, atss 1’acord de la Mesa del Parlament 
del dia 20 de juny de 1988 (SOPC, 21111, 23), fini& el dia 
19 d’octubre de 1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Basegoda 
President del Parlament de Catalunya 

3: 
3.10, 
.3.1O.35. 

TRAMITACIONS EN CURS 
Projectes i propostes de resolució 

c *  

Proposicions no de llei i altres propostes de resoIuciG 

PRQPQSICI~ NO DE LLEI SOBRE LA mvrsx6 URGENT DEL COBRIMENT 
DELS VASOS DELS REACTORS DE LES CENTRALS NUCLEARS D’ASCb I 

VANDELLbS, LES MESUMC3 DE CORRECCIU DE SES ESQUERDES I LA INFORMACI6 

(Reg. 949 1) 
DELS RISCOS QUE PODEN COMPORTAR LES DITES ESQUERDES 

P R ~ R R O G A  DEL TERMINI PER A DEBATRE LA Pmposrcró (Reg. 1241 1) 

PESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, vista la sol-licitud prcscntada pel: president 
de la Comissió d’hddstria, Energia, Cornerq i Turisme 
(Reg. 1241 11, d’acord amb els arficics 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat dc cancedir una prbrrega 
d’un mes del termini per a debatre la Proposició no de llei 
sobre la revisi6 urgent del cobriment dels vasos dels reac- 
tors de les centrais nuclears d’Asc6 i Vandellbs, les mesures 
de correcció de les esquerdes i la informació dels riscos que 
poden comportar les dites esquerdes (Reg. 94911, ei qual 
termini finir;? el propvinent dia 12 d’octubre de 1993. 

Palau del Parlament, 2 1 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió d’hdlistria, Energia, Comeq i 

Turisme, d’acord amb alb que estableix 1’articZe 39.2 del 
Reglament del Parlament, ha acordat de solmlicitar a la Mesa 
del Parlament una ampliació del termini per a debatre la 
Proposició no de llei sobre la revisió urgent del cobriment 
dels vasos dels reactors de les centrals nuclears d’Asc6 i 
Vandellbs, tes mesures de correcció de les esquerdes i la in- 
formació dels riscos que poden comportar les dites esquer- 
des (Reg. 9491). 

La prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament, 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Pere Esteve i Abad 
President de la Comissió 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA REVISI6 URGENT DEL CQRKIMENT 
DELS VASOS REACTORS DE LES CENTRALS NUCLEARS D’ASC6 1 I Tx 

II VANaELtb§ II 
(Reg. 9689) 

PRORROGA DEI, TERMINI PER A DEBATRE LA PROPUSEI6 (Reg. 1241 2) 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, vista la soklicitud presentada pel president 
de la Comissió d’hndústria, Energia, Corneq i Turisme 
(Reg. 12412)’ d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de concedir una prhoga 
d’un mes del termini pet a debatre la Proposici6 110 de llei 
sobre la revisi6 urgent del cobriment dels vasos reactors de 
les centrals nuclears d’Asc6 1 i 11 i Vandellbs Il (Reg. 96891, 
el qual termini finirh el propvinent dia 12 d’octubre de 
1993. 

Palau del’Pxlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicay i Bassegeda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 d’hdristria, Energia, Comerc i 

Turisme, d’acord amb allb que estableix t’artide 39.2 del 
Reglament del Partament, ha acordat de sotlicitar a la Mesa 
del Parlament una ampliació del ternini per a debatre la 
Proposici6 no de llei sobm la revisió urgent del cobriment 
dels vasos reactors de les centrals nuclears d‘Asc6 I i II i 
Vandellbs I1 (Reg. 9689). 

La prbmga que es demana és d’un mes, 
Us saludo ben atentament. 

Pdau del Parlamcnt, 15 de setembre de 1993 

Pere Esteve i Abad 
President de la Comissió 

PROPOSlCIb NO DE LLEI SOBRE L’IMPACTF, AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIO 
DE LA PWSA DE LA LLOSA DEI, CAVALL, AL SOCSUNf2S 

(Reg. 11925) 

TRAMESA A LA co~ullssrb I TERMINI DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESI&NCLA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Pariment, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Pomveus, ha acordat 
de remetre la Proposició no de llei sobre l’irnpacte ambien- 
tal de ia constnrcci6 de la presa de la Llosa del Cavall, al 
Solsones (Reg. 11925) a la Comissi6 de Politica Territorial, 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa I’artidc 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avincnt que els grups 

parlamentaris disposcn d’un termini de set dies hhbiIs per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el qual ter- 
mini, atks )’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, W ,  23), finirh el dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu del nad. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xcoy i Bassegda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOS3CIO NO DE LLEI SUBRE EL SUBMINISTRAMENT JD’AICGUA ALS MUNICIPIS 

(Reg. 11929) 
DEL NORD D’OSONA I LA CONSTRUCCI~ DE LA PRESA DE FORAT M I C ~  

TRAMESA A LA COhrvSSXd I E R M I N I  DE PFSSENTACTÓ D’ESMENES 

PRESUkNCL4 DEL PARLAMENT 

Li Mesa del P a h e n t ,  en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d‘ acord amb l’atticle 3 34.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
mem la Proposició no de Uei sobre el subministrament d’aigua 
als municipis del nord #Osona i la construcci6 de la p a  de 
Forat Mia5 (Reg. 11929) a la Comissi6 de Política Territorial. 

Aiw’ mateix, d‘acord amb eI que disposa l’míicle 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un teermini de set dies hrlbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 2388 (EiOPC, 21LII, 231, fini& el dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu dei mati. 

Paiau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICJ6 NO DE LLEI SOBRE LA GRATui’TAT DEL PEATGE EN EL TRAM 
DE MARTORELL DE L’AUTOPISTA A-7, MENTRE NO ES PUGUI 

CIRCULAR PER LA CARRETERA N-340 
(Reg. 11939) 

TRAMESA A LA COMISSId I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

RESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb l’article 134.2 dei Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre la Proposició no de llei sobre la gratultat del 
peatge en el tram de Martorell de I’autopista A-7, mentre no 
es pugui circular per la carretera N-340 (Reg. 11939) a la 
Comissió de Política Territorial. 

A i x í  mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a ia damunt dita Propsicih, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, M1T, 23), finir& el dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President de1 Parlrunent de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE ELS MISSATGES PUBLICITARIS INSTITUCIONALS 
QUE PODEN INCITAR AL CONSUM DE DROGUES LEGALS 

(Reg. 11994) 

TRAMESA A LA co~1ssr6 I TERMIM DE PRESBNTACI~ D’ESMENES 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d‘acord amb l’artide 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre la Proposicid no de llei sobre els missatges pu- 
blicitaris institucionals que poden incitar al consum de dro- 
gues legals (Reg. I 1994) a la Comissi6 de Politica Social. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa ]’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposició, el quil ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del ParIament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21II1,23), finir8 el dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu del matí. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICJQ NO DE LLEI SOBRE LES CAUSES DE L’AVARLA DE LA SURESTACI~ 
TMNSFOKMADORA DE SANT ANDREU 

(Reg. 12079) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TE= DE PRESENTAC16 D’ESMENES 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

1 2  Mesa &I Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’mrd amb l’artick 134.2 del Reglament del 
Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de re- 
metre la Proposici6 no de llei sobre les causes de Favaria de la 
subestaci6 transfomadora de Sant Andreu (Reg. 12079) a la 
Comissi6 #Indústria, Energia, Cornerq i Turisme. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa llarticle 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un-termini de set dies hibils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (EiOPC, 2JIK 23), finir2 el dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau de1 Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSlCI6 NO DE LLEI SOBRE LA CREACI6 D’UNA COMJSSI6 INTERDEPARTAMENTAL 
PER A LA REGULACId ANUAL DE LA CAMPANYA DE LA FRUTA 

(Reg. 12128) 

PRESID~NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre fa Proposició no de llei sobre la cxeaci6 d’una 
comissi6 intwdepartamental per a la regdaci6 anual de la 
campanya de la fruita (Reg. 12128) a Xa Comissi6 #A@- 
cultura, Ramaderia i Pesca. 
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 

dei Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbiIs per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, a t b  I’acurd de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BQFC, 21313[1, 231, finir& el dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PRUPOSICI~) NO DE LLEI SOBRE L ~ E D I C I ~  DELS CARTELLS PROPAGAND~STICS 
DE L A  FESTA DE LA FIbLOXERA 

(Reg. 12217) 

TRAMESA A LA COMISSI6 I TERMINI DE PRESENTAC16 D’ESMJ3ES 

PRESDkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre dc 1993, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre la Proposició no de llei sobre l’edicid dels car- 
tells propagandístics de la €esta de la fil-loxera (Reg. 1221 7) 
a la Comissi6 de Politica Cultural. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, e5 fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmcnes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
mini, a t b  l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2AII. 231, finir& el dia 8 d’octubre de 
1943, a dos quarts dc deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de setcrnbre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegada 
President del Parlament de Catalunya 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRF, LA NETEJA DE RESIDUS SdLIDS DELS ÚLTMS 

(Reg. 12242) 
VINT QWL~METRES DE LLERES DELS MUS DE CATALUNYA 

TRAMESA A LA  COMISSI^ r TERMN DE PRESENTACI~ D’ESMENES 

PRESIDbJCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb 1’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre la Proposici6 no de llei sobre la neteja de residus 
sblids dels Últims vint quiibmetres de lleres dels rius de Ca- 
talunya (Reg, 12242) a la Comissió de Politica Territorial. 

Aixi mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els p p s  

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Proposici6, el qual ter- 
&ni, at&s l’acord de la Mesa del ParIament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 21351,23), finid el dia 8 d‘actubre de 
IW3, a dos quarts de deu del mati. 

Palau dei Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SOBRE LTINCREMENT DEL PEATGE 
DE L’AUTQPISTA A-16 DEL GARRAF 

(’Reg. 12243) 

TRGMESA A LA COMISSI6 I TERPVRNX DE PRESENTACId D‘ESMENES 

PESIDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
tembre de 1993, d’acord amb l’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre la Proposició no de h i  sobre I’increment del 
peatge de l’autopista A-i6 del Gmaf (Reg. 12243) a la Co- 
missió de Politica Territorial. 

Aixi mateix, d’acord a m b  el quc disposa I’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

palamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita Propasició, el qual ter- 
mini, atks l’acord de la Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BQPC, ZüI, 231, finir& e3 dia 8 d’octuh de 
1993, i! dos quarts de deu del mati. 

Palau dei Parlament, 21 de setembre de 1993 

3aaquirn Xicay i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LA CONTImTAT DE LES FACTORES 

LES FONTS (GARROTXA) 
(Reg. 12253) 

DE TORMS PAPEL, SA, A S A R ~  DE TER (GIRUN~~S) I A SANT JOAN 

TRAMESA A LA  COMISSI^ I TERMINI DE PRESENTACI~ D~ESMENES 

PRESID&NCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessid tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord amb I’article 134.2 del Reglament 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat 
de remetre la Proposici6 no de llei sobre la continuilat de les 
factories de Torras Papel, SA, a Sarrih de Ter (Giron&) i a 
Sant Joan les Fonts (Garrotxa) (Reg. 12253) a la Comissió 
d’lndústria, Energia, Carners i Turisme. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 134.3 
del Reglament del Parlament, es fa avinent que els grups 

parlamentaris disposen d’un termini de set dies hhbils per a 
presentar esmenes a la damunt dita prOposici6, el qual ter- 
mini, atks l’acord de Ia Mesa del Parlament del dia 20 de 
juny de 1988 (BOPC, 2m, 23), finir& eI dia 8 d’octubre de 
1993, a dos quarts de deu del mati. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 



8762 BUTLLETí OFICIAL DELPAICAMENT DE CATALUNYA I Núm. 141 I 29 de setembre de 1993 

PROPOSJCIÓ NO DE LLEI SOBRE LA SEGURETAT DELS R&F:NS- MORLES 
INTEGRANTS DEL PATRIMONI ~ST~RICO-CKJLTURAL CATALA 
1”RESENTADA PEL DIPUTAT SR. JORDI PORTABELLA, JUNTAMENT AMB ALTRES 

QUATRE DPPUTATS DEL GRUP PARL.A1MENTARI D’ESQUERRA W D L I C A N A  DE CATALUNYA 
(Reg. 12373 / Admissió a birnit: Mesa del 2 1.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Poaabella i Calvete, Joan Puigcerds i Boixassa, 
Ernest Benach i Pascual, Josep-Jhis Card-Kovira i h g e l  
Colom, Diputats del Grup Parlamentari d’EEsquerra Republi- 
cana de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 
134 i 135 del Reglament de Ia Cambra presenten la següent 
pruposiei6 no de llei. 

Exposiciii de motius 

La matinada del 31 d’agost de 1993 es va produir el roba- 
tori de cinc talles barroques de fusta policromada a l’inteior 
de l’església de Sta. Maria de Porqueres (Pla de 1’Estany). 
Anteriorment, el 16 d’agost de 1990, j a  va haver-hi en la 
mateixa esgkia un intent de robatoi sortosament frustrat. 
Fets corn aquest posen de manifest la falta de seguretat de la 
majoria d’edificis on es conserven bkns mobles intcgrants 
del patrimoni histhrico-cultural catalk Per tal #evitar en el 
possible que fets tara lamentables es tomin a produir, es pre- 
senta la segiient 

PROPOSICId NO DE LLEI 

El Paflament de Catalunya insta el govern a: 
1. En el termini mbxEm de cinc anys tots els edificis on es 

conservin héns mobles integrants del p&moni histbrico- 
cultural catal&, hauran dc gaudir de les adequades mesues 
de seguretat. 

2. En els casos que no sigui possible, per les raons que si- 
gui, realitar-hi l’esmentada adequaci6, els corresponents 
béns mobles seran traslladats a lloc segur, procurant sigui el 
rnBs proper a l’indret original. 

3. Els b h s  mobles que hagin d’bsser traslladats seran 
substitui’ts en el seu emplqament original per cbpies fide- 
dignes. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 1993 

Jordi Portabella i Calvete, Joan Puigcercljs i Baixassa, Er- 
nest Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira j h g e l  
Colom 

PROPOSXCI6 NO DE LLEI SOBRE LA REFORMA DEL TBACAT I LA MILLORA 
DEI, PAVMENT DE L W X  DEL LLOBREGAT EN EL TIUM COMPRhS 

ENTRE RahNlWSA (BAGES) I ABRERA (BAIX LLOBREGAT} 

PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. ROSA  MAR^ I CONILL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
CINC DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

@es. 12439 I Admissió a M t :  Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Martí i Conill, Joan Roma i Cunill, Manel Nadal i 
Fmeras, Martí Camicer i Vidal, Esteve Tombs i Torrens i 
Ramon Vilalta i Oliva, Diprrtats del Grup Socialista fent Ú s  
d’allb que es preveu als articles I34 i 135 del Reglament de 
la Cambra, presenten per a la seva tramitació davant el Ple, 
la següent Proposició no de Llei. 

En 1’Eix del Llobregat hi ha un tram de carretera, el que 
va de Manresa a Abrera en molt males condicions cant pel 
que fa al tragat com pel que fa a l’estat del seu paviment. 

Els Alcaldes de diferents municipis afectats per aquesta 
via de cornunicaci6 com 6s el cas de Sant Viceq  de Caste- 

llet, Monistrol de Montserrat, Castellvell i el Vilar i Caste- 
llgalí han demanat que per part del Govern de la Generalhil 
es procedeixi a l’arrerijament d’aquest trm. 

Aquesta carretera que és la C-1411 necessita urgentment 
que es trobi una solució als problemes que presenta. 

Es per tots aquests motius que els Diputats sotasignants 
presenten la segiient: 

PROPOSIClÓ NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a ha- 
bilitar la corresponent partida pressupasthria en el pressu- 
post de 1993 per tal de procedir a la reforma urgent del 
traqat i a fa millora del paviment de la carretera C-1411, 
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anomenada t m b 6  Eix del Llobregat en el carn comprks en- 
tre Manresa i Abrera. 

Palau del Parlament, 31 d’agost de i993 

Rosa Mm’ i Conill, Joan Rama i CuniU, Manel Nadal i Fa- 
rrera, M~ Carnicer i Vidal, Esteve Tomb i Torrens i Ra- 
mon Vilalta i Oliva 

PROPOSICI~ NO DE LLEI SORRE LA FLEXIBILJTZACI~ DE LES CONDICIONS 
PER A LA CONCESSI6 DE BEQUES D’ESTUDIS ALS FILLS DELS PAGESOS 

PESENTADA PEL G R I P  PARLAMENTARI PQPULAR 
(Reg. 12468 / AdmissW a @Amit: Mesa del 21.09,93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Curt0 i Casad6, Portaveu i Pilar Arnalot i Munt6, 
Diputada, conjuntament i en representacid del Grup Parla- 
mentari Popular, d’acord amb allb que preveuen els articles 
134 i 135 dei Regiment de la Cambra, presenten la següent 
Proposició no de llei. 

Exposiciti de motius 

Un gran nombre de pagesos catalans han presentat quei- 
xes d Ministeri d’Educaci6 i C3ncia doncs un any més, a l s  
seus fills s’els ha denegat Ia concessi6 de beques pes consi- 
derar que les famiilies compten amb un phrnoni superior 
als rnkirns.fucats per l’eesmentat Ministeri per a concedir- 
les. 

En la vaIoraci6 del patrimoni feta pel MEC s’indou la 
maquinkría i estris de treball dels pagesos, quan són eines 

absdutament imprescindibles per a desenvolupar la seva 
feina, i nactmt-se de farm’lies que compten amb rendes molt 
baixes. 

Per la qual cosa es presenta la segiient 

PROPOSICI~ NO DE u r  

El ParIarnent de Catalunya insta el Consell Executiu a es- 
tablir les negociacions necesshies amb el Govern Central 
per tai que la rnaquinbia i estris necessaris per trebaiIar una 
explotació agrha no siguin comptats corn patrimoni a l’ho- 
xa de valorar els mhxims fixats per donar beques d’estudis 
als fills dels nostres pagesos. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Josep Curt0 i Casad6 Pilar Arnalot i Munt6 

P m P o s r c I 6  NO DE LLEI SOBRE VASSEGURANCA AGRARIA INTEGRAL 
PER ALS CEWALS I ELS FRUITERS 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg. 12469 i Ahiss i6  a tdmit: Mesa del 21 -09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT Exposició de motius 

Josep Curt0 1 Casadó, PoIzaveu i PiIar h d o t  i Muntó, 
Diputada, conjuntament i en representaci6 del Gmp Parla- 
mentari Popular, d’acord amb a l b  que preveuen els articles 
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la segiient 
Proposici6 no de llei. 

En el Debat General d’Agricultura dels propassats dies 
26, 27 i 28 de maig, es va posar de manifest que el nostre 
sector agrari es troba en una greu situació de crisi i que cal 
arbitrar mesures per tal d’aconseguir superar les insufrcih- 
cies, deficikncies i mancances actuals de la nostra agricultu- 
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ra. Les greus tempestes que ha patit Catalunya al llarg 
d’aquest estiu han posat de manifest novament aquestes de- 
ficiencies i la necessitat de comptar amb una asseguranqa 
integral per als cereals i fruiters que inclogui, a més a mks 
dcls danys produyts per gelades i calamarsades, els que es 
produeixen pcl vent, per la qual cosa es presenta la següent 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu a 
implementar les mesurcs necesshies per tal d’cstablir una 
asseguranqa agrluia integrd per a l s  cereals i fmiters que in- 
clogui, a mes a mks dels danys produjfts per les gelades i ca- 
lamarsades, els que produeix el vent. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Josep Curt0 i Casad6 Pilar b a l o t  i Munt6 

PRQPOSICI6 NO DE LLEI S 9 B W  M ” R É S  D’ANDORRA A LWRGANITZACiQ 
DE LES NACIONS  ES I SOBRE LA INTERNACIONALITZA& 

DE LA CULTURA CATALANA 

PRESENTADA FEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQüERRA EPLIBLKANA DE CP.TALUNYA 
(’Reg. 12488 i Admissió a &nit: Mesa del 21 B9.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep-Lluis Carod-Rovira, en qualitat de Portaveu i en 
representació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya, d’acord amb e1 que preveuen els articles 
134 i 135 del reglament de la Cambra presenta la segiient 
prOposici6 no de llei sobre la Projecció exterior del catal& i 
i’ingrés d’Andorra a les Nacions Unides. 

Exposició de motins 

El 28 de juliol d’enguany el Principat d’Andurra era 
admks a l’Organitzaci6 dc les Nacions Unides com a estat 
184’ d’aquest organisme, culminant així, davant la cornu- 
nitat internacional, el proc6s de reconeixement de la seva 
sobirania política i la seva dcfinitiva modernització insti- 

Ultra la dimensió esttictament política de I’esdeveniment, 
de gran impacte a Catalunya, l’actc protocolari oficial d’in- 
grés a 1’ONü va convertir-se, alhora, en una prescntaci6 
privilegiada i excepcional de la llcngua i la cultura catalanes 
davant els estats membres, n través del discurs que hi pro- 
nunci& I’ExceHentissirn senyor Oscar R i b a  i Reig, Cap de 
Govern d’hnderta. 

La singularitat del cas i Ics noves perspectives quc, d’ara 
endavant, s’obren a la prqjecció exterior de la, llengua i la 
cultura catalana, a través del nou estat pirinenc, rnotivcn la 
presentaci6, per part del Grup Parlamentari d’ERC, de la se- 
giient 

tUCiQnd. 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

1. El Parlament de Catalunya felicita el poble i e3 govern 
d’Andorra per la seva admissid com a estat 184‘ de l’ONU, 
en tant que expressi6 política del reconeixement intemacio- 
nal de la seva sobirania. 

2. El Parlament de Catalunya es congratula de la utilitza- 
ci6 de la llengua catalana a I’ Assemblea’General de les Na- 
cions Unides, COM a idioma emprat pel Cap de Govern 
d’Andorra en el seu discurs d’ingds. 

3. El Parlament de Catalunya considera que les referkn- 
cies, en el discurs esmentat, a la llengua, la cultura i la ir’m- 
titat catalanes i a la totalitat del seu h b i t  territorial, van ser 
un factor altament positiu en la seva projecció davant que11 
organisme. 

4. El Parlament de Cataiunya, atesa la singularitat excep- 
cional que, per a la. projeccili exterior de la llengua i la cul- 
tura catalanes, significa l’existkncia, a partir d’ara, d’un 
estat de llengua catalana, independent i membre de I’ONU, 
insta el govern de la Generalitat a cercar-hi acords en 1 ’ h -  
bit dc la internacionalitzaci6 de la cultura catalana, junta- 
ment amb les altres institucions representatives de la resta 
del domini hgiiistic. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Portaveu del G. P. d’ERC 
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PROPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE EL FUTUR DE L’EMPRESA ABB SABADELL, SA 

PRESENTADA PEL, DIPUTAT SR. ANTONI FARRÉS, D€L GRUP PARLAMENTARI D’INiCXATIVA PER CATALUNYA, 
JUNTAMENT AMB E U  GRWS PARLAMENTARIS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 

CONVERGENCIA I W b ,  POPüLAR I GRUP SOCIALETA AL PAWAMENT DE CATALUWA 
(Reg. 12493 / Admissió a &t: Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb aIlb 
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra, pre- 
senten la següent proposició no de llei. 

ExpusiciÓ de motius 

Fa tres anys, la multinacional AAB va adquirir el grup 
d’empreses denominada CENEMESA,.CADEMESA i CO- 
NELEC, després d’ua llarg procés de negociacions en ei 
marc de les quais, tant l’administració central com, algunes 
administracions autonbmiques varen aportar-hi recursos. La 
Generalitat, i pels centres emplagats a Catdunya, hi va 
aportar 800 milions de pessetes. 

D’aquesta manera, l’empresa CAREMESA situada a Sa- 
badell, va transformar-se en ABB SABADELL, SA, amb 
una reducci6 dei 54% de la seva plantiila junt amb Ja pkrdua 
d’irnportants miUores socials per part dels treballadors. 

Amb independhcia dels diferents propietaris, l’empresa 
ABB SABADELL, SA, s’ha dedicat sempre al sector de 
b h s  d’equip elkctrics. La seva especialització 6s la de grans 
generadors 18-10 metres de dihmem de rotor i de 600 tones 
de pes) moguts per motors diesel o hidrhulics. També desta- 
ca en la fabricació de motors anulars per cimenteres i mo- 
lins. Temps enrera s’havien fabricat transformadors mitjans 
i grans fins n 400 kilovolts. 
En la producci6 de generadors accionats per turbines hi- 

ciduiiques, són fets a Sabadell els instaklats en els embassa- 
ments d’Estangento, Susqueda, Oliana, La Mucl a... 

Quan fa tres ABB va comprar aquestes empreses a un 
preu simbblic i amb ajudes de l’adminiistració, es va com- 
prometre a mantenir el nivell d’ocupació per un periode no 
inferior a tres anys. Aquest període va acabar e1 passar mes 
de juny i a la mateixa setmana el grup ha presentat un pla de 
reestsucturació pretenent la reducció de 1.505 UOCS de tre- 
ball en el conjunt de I’estat espanyol, sobre un total de 
4.742. 

A Catalunya hi han 1322 treballadors dels que es pretén 
reduir 473 llocs de treball. 

Per la abrica de generaci6 de Sabadell, la plantilla actuat. 
s6n 161 persones i pet& reduir 97 llocs dc treball. 

El grup ABB pretén traslladar a una factoria del País 
Basc tot el procks de fabrica&, muntatge i post-venda que 
es fa a Sabadell, deixant inicament i exclusiva en l’actual 
empresa, la fabricaci6 de determinais components que pm- 
visionalment continuarien fent-se a Catalunya perb que les 
fibriques del Pais Basc, en qualsevol moment, se’n podrien 
fer chrrec. 

El sector de béns d’equip eli%rric és un sector estrat6gic 
industrialment parlant i en aquesta empresa s’esb aplicant 
tecnologia punta, com ho demostra no solament la seva pre- 
shcia en el mercat nacionai sinó tamb6 la gran quantitat 
d’instabcions que ha fet en els més diversos pai’sos de tot 
el m6n. 

El desmantellament de la planta de Sabadell i el trasllat 
de les activitats a dms indrets de l’estat espanyol debiliten, 
objectivament parlant, el teixit industrial a Catalunya i cal 
recordar I’aprtació dinerhia que hi ha fet la Generalitat, i 
més tractant-se, COM s’ha dit, de sectors estratkgiics indus- 
trials. 

Per tot aixb els Grups Parlamentaris sotasignants presen- 
ten la següent: 

PROPOSICId NO DE LLI31 

El Parlament de Catalunya insta e1 Consell Executiu a 
continuar totes les actuacions que estiguin al. seu abast per 
tal d’ajudar al futur de l’empresa ABB SABADEU, SA, i 
per tal d’evitar el seu desmanteilament i la seva p2rdua pel 
teixit industrial de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Antoni Fmés, 6. Parlamentari d’IC; Josep Lluis Carod-Ro- 
vira, Grup Parlamentari d’ERC; D Q ~ ~ c  Sesmilo, Grup 
Putamentari CIü; Josep Curto, Grup Parlamentari Popular, 
i Santiago Riera i Obvé, Grup Parlamentari Socialista 
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P R ~ P U S I C I ~  NO DE LLEI SORRE L’EQULIRRI ENTRE L~OFERTA 
I LA DEMANDA DE PLACES EN LES ESCOLES P~BLIIQUES 

PRESENTADA PEL DIPUiAT SR. MAG1 CADEVALL, JUNTAMENT AMB UTRES 
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 1x96 I Admissió a trimit: Mesa del 2 1.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Magí Cadevall i Soler, Dolors Toment i Rius, Joan Ferran 
i Sedini ,  Xavier Soto i Cortés i Oriol Martorell i Codina, 
Diputats del Gmp Socialista fent Ús d’allb que es preveu a ls  
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten 
per a la seva trmitaci6 davant el Ple, la següent Proposici6 
no de Llei. 

Per a una família és m6s difícil inscriure els seus fills en 
una escola p-irblica a Barcelona que a la resta de Catalunya o 
altres CCAA. A la ciutat de Barcelona existeix un dkficit 
d’oferta de llocs escalars en escoles públiques i un clar de- 
sequilibri entre l’aferta p6blica i la privada. Peub la situaci6 
6s molt mks greu del que indiquen les xifres globds, si es 
tenen presents les grans diferhncies i desequilibris en l’ofer- 
ta plibIica per districtes. La realitat és que moltes famfiies 
que desitgen inscriure els seus fills i filles en una escola pú- 
blica no ho poden assolir per manca d’un centre p6blic a 
una disthcia raonable. 

El desequilibri és més Xamentable en el cas de les places 
d’educació infantil, perquk en aquestes edats els desplaFa- 
ments són menys aconsellables i més costosos p r  a la fami- 
ha. 6 s  necessari que el Mapa Escolar corregeixi aquests 
desequilibris, i que, pes superar aquests dkficits, la Conselle- 
ria d‘Ensenyamerit i la seva Delegació Territorial collabori 
més estretament m b  el Consell Escolar Municipal de Bar- 
ce 1 Q n a. 

En el cas de les escoles bressol la situaci6 és deficitbia i 
no hi ha cap actuació del Govern de la Generalitat per po- 
sar-hi remei. 

En el cas de les places d’infants de tres ~ y s ,  s’hi est& ac- 
tuant, perb no s’estan corregint els desequilibris, coneguts 
dcs de fa anys per les administracions. 
Així, malgrat l’increment d’aules per a infants de tres 

anys e¡ curs 1993-1994, es mantenen els desequilibris tradi- 
cionals. Per exemple, nomes un 44% d’escoles públiques de 

I’Eixample tenen aula de 3 anys. A i x b  no és perquk no hi 
hagi demanda: totes les escoles de I’Eixample tenen rnks de- 
manda que oferta. O ,  per donar un altre exemple, a Grkia 
hi ha quatre escoles amb més demanda que oferta i existei- 
xen en el districte Des escoles sense aula de P3. 

No voldriem concloure que la repetida inhibici6 del De- 
partament #Ensenyament 6s per facilitar l’oferta privada i 
RO gratuita en zones on hi ha interessos prekrents de I’esco- 
la privada. 

fis per tots aquests motius que els Diputats sotasignants 
presenten la següent: 

PROPOSXCId NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1 .  Proporcionar una oferta equilibrada i suficient de pla- 

ces públiques d’escoles bressol. a la ciutat de Barcelona. 
2. Implantar les aules necesshries per a nens i nenes de 

tres anys a les escoles públiques de Barcelona, de forma que 
es CQITegCiXh els desequilibris existents enbe els diferents 
districtes i es puguin facilitar quc Ics famílies que ho desit- 
gin tinguin una oportunitat real de matricular els seus fills i 
filles a una escola phblica. 

3. Realitzar un estudi sobre les causes que fan que uncs 
escoles tinguin excés de demanda i altres del mateix distsic- 
te tinguin una demanda inferior a I’ofcrta. 

4. Corregir els desequilibris existents entre l’oferbt i la 
demanda a I’elabarar el Mapa Escolar de Barcelona, consul- 
tant i collaborant amb el Consell Escolar Municipal de Bat- 
celona. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 1993 

Magi Cadevall i Saler, Dolors Torrent i Rius, Joan Ferran i 
Serafini, Xavier Soto i CortCs i Oriol Martorell i Codina 
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PROPQSICIÓ NO DE LLEI SORRE ELS II\TCENDXS FORESTALS 

PRESENTADA PE!R L A  DIPUTADA SRA. ROSA MGRfi I CONILL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DIPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 12497 / Admissió a ühnit: Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL P A R L W N T  

Rosa Marti i Conill, Joan Ganyet i Solc, Manel Nadal i 
Fmcras, Rosa VandeIlÓs i Lleixh i Rafael Madueño i Seda- 
no, Diputats del Grup Socialista fent bs d’allb que es preveu 
als articles 134 i 135 del Reglament de Ia Cambra, presen- 
ten per a la seva tramitació davant e1 Ple, la següent Propo- 
sició no de Llei. 

Els incendis forestals aquest estiu han impactat fortament 
el territori de Catalunya i en especial les comarques de 
I’Ebre i de Tarragona. 

Les hecthes  cremades aproximadament fins la data 
d’avui s6n les següents: 

. 

13 juny S o 0  Ha. Tmagonks i Baix Penedes 
10-21 juli01 iOOO Ha. El Perelló (Baix Ebre) 
16- 17 juliol ZOO0 Ha. 
22 juliol 300 Ha Cap de Creus 
22 juliol 10 Ha. Coll de Narg6 (Alt Urgell) 

Priorat, Ribera d’Ebre i les Garrigues 

33iO Ha, 

L’incendi de1 Perelló va arrassar 1000 Ha aquestes eren 
de cultiu, pi blanc i matolls, 

L’incendi del Priorat, Ebera d’Ebre, Les Garrigues va 
cremar 800 Ha. de pi blanc, 200 de matolls i 1000 de cultiu. 

La flora i fauna de les muntanyes dels %I% de Tortosa- 
Besseit ha quedat fortament afectada i s’ha produit el desas- 
tre faunístic i de vegetació m6s important dels damers anys. 

Si dividim els metres quadrats de superfície cremada pels 
6.000.000 de catalans resulta que aquest estiu cada cat& 
hem cremat j a  6 metres quadrats de territori, és a dir el ma- 
teix espai que l’habitaci6 on dormim. 

LAS hecthees que I’any passat es varen cremar van ésser 
de 826, en aquest any ja portem 38íO hecehees cremades, 
és a d i r  I’increment ha estat de2 400%. 
La desforestaei6 a Catalunya en els últims anys ha evolu- 

cionat de la forma següent: 

~ -~ 

1980 
1981 
i982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

17.623 
15.200 
11.183 
16.277 
3.830 
7.781 

42.417 
1.212 

945 
1.244 

654 
4.958 

826 
3.810 

99 1 
1.808,9 
2.496,9 
1.8952 

24 1 
1.492,5 

77 t ,8 
2.363,4 

696 
8033 

1 .O36 
??? 
??? 
??? 

127 :960 14.596,5 

A Catalunya hi ha 981.277 Hecthrees de superficie fores- 
tal. Si es manté el ritme d’incendis i de repoblaci6 dels Úl- 
tims 10 anys, només tenim boF+-s per 90 anys. 
Hem de tenir en compte que 431 que es crema en un in- 

cendi no són &res i plantes sin6 comunitats vegetals. E s  a 
du no es crema una habita56 es crema una casa.}) 

La superfície forestal de Catalunya ocupa el 58% del te- 
rritori. Aquesta supeficie pertany en un 82,5% a propietaris 
particulars i en un 17,5% és de propietat pública, bitsica- 
ment municipal. Les ajudes del 50% que fins ara s’han prac- 
ticat en subvencions per repoblar no és que siguin sbls 
insuficients el que són és dificiirnent operatives perquh l’d- 
tre 50% pocs propietaris poden aportar-10, corn a consc- 
qilencia el nivell de repobIacit5 6s molt baix. 

És per tots aquests motius que els Diputats sotasignants 
presenten la següent 

PROPOSICId NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 
1. Tramitar amb urgencia una modificaci6 pressupostiha 

que pemeti incrementar les aportacions econbmiques desti- 
nades a ]’acci6 preventiva per aquest any. 

2. Establir un sistema d’ajudes per menjar, millorar i in- 
crementar les pistes forestals així corn subvencions que ser- 
veixin per minimitzar els danys ocasionats als conreus. 
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3. Elaborar en el termini de tres rncsm un Pla de repobla- 
ció forestal on s’waluin les phdues produi’cles en els incen- 
dis i s’assenyaii un pla de repobtaci6 amb ajudes que arribi0 
al 80% en el cas de sbls privats. 

Palau del Parlament, 27 de juliol de 1993 

Rosa Marti i Conill, Joan Ganyet i Sol& Manel Nadal i Fa- 
rrera, Rosa Vandell6s i Lleixh i Rafael MadueBo i Sedano 

PROPOSICId NO DE LLEI SORRI3 LES CONSEQÜkNCIES DE L’XMCENDI 
DECLARAT ALS ~ C I P I S  DE VESPELLA DE GAIA I EL CATLLAR ( T A R R A G O ~ S )  

. EL DIA 5 D’AGOST 

PESENTADA PE3l LA DIPUTADA SRA. ROSA MARTí I CONILL, JUNTAMENT AMB ALTRES 
QUATRE DPUTATS DEL GRUP SOCIALISTA kI, PARLAMENT DE CATALUNYA 

(Reg. 12498 / Admissió a b-amit: Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PAFLLAMENT 

Rosa Mart’ i Conill, Manel Nadal i Farreras, Joan Ganyet 
i Solé, Joan M. Abell6 i Alfonso i Rafael Madueño i Seda- 
no, Diputats del Grup Socialista, d’acord amb el que dispo- 
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, 
presenten per a la seva tramitació, la segifent Proposició no 
de llei. 

Aquest any s’han cremat, fins la data d’avui, a Catalunya 
més de 4.800 Ha, una superficie molt gran i per sobre de Ia 
cremada en els últims anys. 

El programa <<Foc Verd,), fonamentat en la prevenció, de- 
tecció i intemenci6 rapida en cas de produir-se un incendi, 
sembla que aquest any no s’aplica. 

Cal tenir en compte que a Catalunya ja  hem fet la prova 
de que un sistema basat en la prevenci6 dóna els seus fruits. 
Sembla per& que aquest any quan més convenia e1 Govern 
de la Generalitat no ha optat per la prcvenci6 sinó que ha 
decidit esperar que es produeixi l’incendi i actuar sabre ell, 
quan la clau ks just evitar el focus de foc, és a dir, c6mr 
darrera l’inici d’irn incendi abans que es propagui. 

El passat dia 5 d’agost, un fort incendi declarat al munici- 
pi de Vespella i il Catllar de Gai&, va causar la mort de 5 
persones i cremar més de 800 Ha. Fets absolutament Iamen- 
tables i molt preocupants per la irreparable pkrdua de vides 
humanes i pe1 greu perjudici causat a I’entorn i al medi am- 
bient. 

Moltes veus de diferents persones i organismes han apun- 
tat la possibilitat que existis descoordinació en l’actuacib 
portada a terme en aquests indrets. 

Els estralls que aquest any es produeixen a Catalunya de- 
guts als incendis forestals cal que tinguin una acwada res- 
posta per part del Govern de la Generalitat. No són 
suficients ni ajustades a les necessitats del país les paraules i 
les visites d’autoritats als indrets on han passat les lamenta- 
bles despicies, actuar, cal adoptar mesures perqu& no 
torni a passar. Mesures per corregir les phdues produ’ides, 
tot i que les vides que s’han quedat pel carn’ ja  no 6s passi- 
ble recuperar. 

És per totes aquestes raons que els Diputats sotasignats 
presenten la següent: 

PROPOSICIb NO DE LLEI 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu: 
1. A que s’habiliti un pla amb la coxeqiient domi6 eco- 

nbmica,del pressupost d’enguany modificant-lo si cal, per- 
qui: es comenci a aplicar a partir dels propers mesos en els 
municipis de Vespella i Catllar de Gaib 

2. El pla haur5 de contenir, explícitament, a més de les 
dotacions pressuposthies, les mesures preventives (obertura 
de camins, tallafocs. etc), les mesures de repoblaci6 i repo- 
sició de les masses forestals perdudes. 

3. Que es doni compte al Parlament de Catalunya del Pla 
que es redacti explicitament per aquesta zona tan malmesa 
del Tarragones I 

Palau del Parlament, 9 d’agost de 1993 

Rosa Martí i ConiI1, Manel Nadal i Farreras, Joan Ganyet i 
Soli, Joan M. Abell6 i Alfonso i Rafael Madueiio i Sedano 
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3. TRAMITACIGNS EN CURS 
3.20. - InterpeHacions 

INTERPELq 4 C I 6  AL CONSELL EXECUTIU SORRI?, LA POLiTICA LINGÜÍSTICA 
EN EL SISTEMA EDUCATIU 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR 
(Reg, 12333 / Admissió a trhmit: Mesa del 21 .O9931 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPEL-L A C I ~  

Aleix Vidal-Quadras, President del Grup Parlamentari 
Popular, d’acord amb all6 que disposen els articles 128 i se- 
giients del Reglament de la Cambra, presenta la següent ln- 
terpel.laci6 al Consell Executiu. 

Quins són els propbsits de capteniment del Consell Exe- 
cutiu en relaci6 a la politica lingüística aplicada al sisbma 
educatiu? 

Palau del Parlament, I4 de setembre de 1993 

Aleix Vidal-Quadras 

INTEXCPEbLACI6 AL CONSELL EXECUTrü SOBRE ELS TREBALLADORS 
ESTFtANGERS EXTRACOMUNITAFUS A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. IGNASI RIERA I GASSTOT, 
DEL GRUP PARLAMENTAM D’ZMCLATPVA PER CATALUNYA 

(Reg. 12341 I Admissió a tAnit: Mesa dei 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ignasi Riera i Gassiot, diputat del Crup Parlamentari 
d’lniciativa per Catalunya, d’acord amb allb que preveu 
I’arhcle 128 del Reglament de la Cambra, formula la se- 
giient interpeklaci6 al Consell Executiu. 

¿Quins són els prop6sits de capteniment del Consell Exe- 
cutiu pel que fa a l s  treballadors estrangers extracornunitaris 
acatalunya? 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Ignasi Riera i GXSiQt 
Diputat 

INTEWELJLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA PROJECCX6 EXTERIOR 
DE LA CULTURA CATALANA 

PRESENTADA FEL DPUTAT SR. IGNASI RERA I GASSIOT, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’lNiCIATiVA PER CATALUNYA 

(Reg. 12342 J Admissió a trllmit: Mesa dei 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT I N T E R P ~ L  ACXÓ 

Ignasi Riera i Gassiat, diputat del Grup Parlameniari 
d’lniciativa per Catalunya, d’acord a m b  al16 que preveu 

¿Quins són els propbsits de capteniment del Consell Execu- 
tiu pel que fa a la projeccid exterior de la cultura catalana? 

i’article 128 del Reglament de la Cambra, formula la se- 
giient interpel-laci6 al Conscll Executiu. Palau de1 ParZament, i 5 de setembre de 1993 

Ignasi Riera i Gassiot 
Diputat 
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INTERPELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA CQORDINACI~ DE LES POLICIES 
LOCALS A CATALUNYA 

PRIZSENTADA PEL, GRUP PANAMENTAM D'ESQJERRA E F U B L I C M A  DE CATALbNYA 
(Reg. 12371 I Admissi6 a trimit: Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PAEtLAMENT INTERFELLACI~ 

Josep-L1 uís Card-Rovira, portaveu del Grup Parlamenta- 
ri d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d'acord 
amb el que preveu d reglament de Ia Cambra presenta la in- 
terpeklaci6 segiient: 

Quins són els criteris de capteniment del Govern pel quc 
fa a la coordinació de les policies locals a Catalunya? 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Josep-Lluís Card-Rovira 
Portaveu del E. P. d'ERC 

INTEFWELLACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA JUVENIL, 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN PVrGCERCbS, 
DEL GRUP PAIzLAhENTARX D'ESQUERRA Rl3PUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 12470 / AdmissiB a trhnit: Mesa del 21.09,93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPEL-L A C I ~  

Joan Puigcercós i Boixassa, Diputat del Grup Parlamenta- 
r i  d'Esquerra Republicana (ERC), d'acord amb el que pre- 
ven el reglament de la Cambra presenta la següent: 

- Quins SÓR els criteris de capteniment del Govern en rc- 
laci6 a la politica juvenil? 

Pdau del Parlament. 16 de setembre de 1993 

Joan Puigcercbs i Boixassa 
Diputat del G. P. d'ERC 

INTEIZPELCACI~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POL~TICA COMERCIAL 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN PUIGCERC&, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. 1247 1 I Admissió a lilmit: Mesa del 2 1 a9.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELL A C I ~  

Joan Puigcercbs i Roixassa, Diputat del Grup Parlamenta- 
ri d'Esquema Republicana de Catalunya (ERC), d' acord 
amb el que preveu el reglament de la Cambra presenta la se- 
giient: 

- Quins s6n els criteris de capteniment del Govern en re- 
laci6 a la política comercial? 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Joan Piigcerc6s i Boixassa 
Diputat del G. P. d'ERC 

~- . 

r 
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INTERPEWACI6 AL CONSELL EXECUTN SOBRE LA POLfTICA INL)USTRJ[AL 

PRESENTAPA PEL DIPUTAT SR. JOAN PUCCERCOS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQüERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Reg. i2472 f Ahiss i6  a Ehnit: Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPEL-L A C I ~  

Joan Puigcercds i Boixassa, Diputat del Grup Parlamenta- 
ri d‘Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d’acord 
amb el. que preveu el reglament de la Cambra presenta la se- 
giient: 

- Quins s6n els criteris de capteniment del Govern en re- 
laci6 a la política industrial? 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Diputat del G. P. &ERC 

IIVTEWELLACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA CONTAMlNACI6 
ATMOSFEIUCA A CATALUNYA 

PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. VÍCTOi3 GIMENQ, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’MCIAIFTVA PER CATALUNYA 

(Reg. 12489 i Admissió a W t :  Mesa del 2 1.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT NERPEL- LACI^ 

Víctor Gimeno i Sanz, diputat de1 Grup Partamentari 
d’hiciaüva per Catalunya, d’acord a m b  allb que preveu 
l’article 128 del Reglament de la Cambra, formula la se- 
giient interpebció al Consell Executiu. 

LQuins són els propbsits de capteniment de! Consell Exe- 
cutiu pel que fa a la contaminació atmosferica a Catalunya? 

Palau del Parlament, 17 de setembre de 1993 

Víctor Gimeno i Sanz 
Diputat 

INTERPELCACL~ AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA MILLORA DEL SISTEMA 
DE FINANCAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

PRESENTADA FEL DIPUTAT SR. JOAN SAURA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI D’INICfiTíVA PER CATALUNYA, A TRAMtTAR PEL PROCEDIMENT D’URGkNCIA 

(Reg. 12662 I Admissib a úMt: hesidencia del 27.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT INTERPELLACIQ 

Joan Saura i Laporta, diputat del Grup Parlamentari d’lni- 
ciativa per Catalunya, d’acord amb all0 que preveu l’asticle 
128 del Reglament de la Cambra, formula la següent inter- 

Quins són els propbsits de capteniment del ConseIí Exe- 
cutiu en relaci6 a la millora del sistema de f i n a n v e n t  de 
la Generabtat de Catalunya? 

peklació al Consell Executiu, per tal que sigui tramitada pel 
procediment d’ urgkncia. Palau del Parlament, 27 de setembre de i993 

Joan Saura i Laporta 
Diputat 
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Acords, resoiuciom i comunicacions - - 
dels brgans de la cambra 

- fixar la seva posició en els debats d’especial rekvhcia 
en les condicions i els termes que estableixi el president del 
Parlament; 
- fer explicaci6 de vot en les votacions d’especial relle- 

vimcia, en les condicions que estableixi el president del Par- 
lament (art. 83); 
- presentar interpeklaciuns ordiniiries, mocions, i esme- 

nar-les (arts. 128, 130); 
- presentar propostes de resolució i esmenar-les (arts. 

- intervenir en les sessions informatives de les comis- 

~ , - -  
4.40. 

----I- - 

NORMA SWLET~RIA DE L’ARTXCLE 19 
DEL REGLAMEN~, SORRE 

LA PARTXCWACI~ 
DEL GRUP MlXT EN LES ACTIVITATS 

DEL PARLAMF” 134,135); 

sions a les quals pertany (art, 138). 
MESA DEL PARLAMENT 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegada 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, per tal de clarificar el que estableix l’article 
19 del Reglament, sobre la participaci6 del @UP f i x i  en les 
activitats d d  Parlament, d’acard amb la Junta de Portaveus i 
de conformitat amb l’article 26.1.1‘ del Reglament, ha esta- 
blert la següent 

La s e c r e t ~ a  primera 
flora Saabra i Villmoya 

NORMA SLPLET~RTA 

A I’article 19 

I. El Grup M i x t  tk els mateixos drets que els altres grups 
parlamentaris i participa de manera similar en l’activitat del 
Parlament, quan en formen part els diputats que, havent-se 
presentat a les eleccions en el mateix partit o coalicid elec- 
tord, no poden constituir grup parlamentari. 

U. Si el Grup Mixt és format hicament per diputats que 
RO s’han adscrit al grup format pel partit a m b  el qual es pre- 
sentaren a les eleccions o que n’han causat baixa, no pot 
exercir els drets que el Reglament reconeix als grups parla- 
mentaris, llevat que el Regllament ho estableixi de mancra 
expressa. 

III. 1. Els diputats del Grup Mixt gaudeixen en tot mo- 
ment dels mateixos drets que els diputats dels altres grups 
parlamentaris. 

2. La subvenci6 variable del Grup Mixt és en funció del 
nombre de diputats que l’integren, i és la mateixa que, per  a 
cada diputat, s’assigna als altres grups parlamentaris. 

La subvenció fixa del Grup Mixt es detemha ponderant, 
a més de la importhncia nurnhrka, les caractenstiques que 
determinen els punts 1 i II. 

NOMBRE DE DIPUTATS PER 
GRUPS PARLAMENTAIUS EN 

LA DlPUTACIfi PERMANENT I 
EN LES DIVERSES COMXSSIQNS 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, escoltada la Junta de Portaveus i d’acord 
amb l’artide 36.1 del Reglament, ha acordat que provisio- 
nalment es mantingui !% distribuci6 actual tant a la Diputa- 
ció Permanent com a les comissions, en el benentks que a 
les comissions on s’adscripi el diputat del Grup Mixt, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
només tindrh un diputat. 

Palau del Parl&ent, 21 de setembre de 1993 

El secretari segon 
Xavier Guitart i Dornknech 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

Annex: Actuacions i procediments en els qclals pol interve- 
nir el Crup Mixt ert el supbsit II  de la Noma Suplet6ria , 

Sens perjudici dels drets reconeguts als diputats indivi- 
dualment o colkxtivament, cl Grup Mixt, quan es compon 
exclusivament dels diputats als quals es refereix el punt IX 
de la Norma Supletbria, pot únicament: 
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DISTRIBUCJQ DELS ESCONS INFORME SOBRE EL COMPTE GENEUL 
EN EL  SAL^ DE SESSIONS DE LES CowurChcroNs LOCALS, 

PER GRUPS PAlUAMENTAIRIS EXERCICI 1990 
(Reg. 8981; BOPC, 97,5949) 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, d’acord a m b  la Junta de Portaveus i amb 
l’article 51.1 del Reglament, ha acordat que es mantingui la 
distribuci6 aprovada per la Mesa, en  sessi6 tinguda el dia 7 
d’abril de 1992 (BOPC, 2, de 13.04.93), amb excepci6 dels 
escons n~ms. 110 i 128 que correspondran al Grup Parla- 
mentari de Converg2ncia i Uni6 i al Grup Mixt, respectiva- 
ment. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Ei secretari tercer 
Enric Castellnou i Alberch 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

PRbRROGA DEL TE- PER A 
PRESENTAR INTERPEILACXONS 

PER A LA SESSI6 PLENARLA 
NÚM. 35, CONVOCADA PER 

AL DIA 29 DE SETEMBRE DE 1 9 3  

MESA DEL P m A M E N T  

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, a sollicitud dels portaveus, expressada en 
Junta de Portaveus, d’acord amb l’atticle 85 del Reglament, 
ha acordat de prorrogar el termini per a presentar interpella- 
cions d’uurghcia fins el dilluns, dia 27, a dos quarts d’onzc 
del matí. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

El secktari quart 
Xavier Bosch i Garcia 

El president del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE L’INFORhE 
(Reg. 12365) 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda 61 dia 21 de se- 
tembre de 1993, vista la soklicitud (Reg. 12365) presentada 
pel president de la Comissi6 de la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb els articles 39.2 i 85 del Reglament del Parla- 
ment, ha acordat de concedir una prbmga d’un mes del ter- 
mini per a debatre l’hforme sobre el Compte General de les 
Corporacions Locals, exercici 1990 (keg. 8981; BOPC, 97, 
5949, el qual termini finir& el dia 29 d’octubre de 1993. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de i993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PFESDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Basegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 

d’acord amb allb que estableix 1’article 39,2 del Reglament 
del Parlament, ha acordat de sollicitar a la hesa del Parla- 
ment una ampliació del termini per a debatrp el ?-ocediment 
relatiu al Compte General de les Corporacions Locals, co- 
rresponent a l’exercici del 1990 (Reg. 8981). 

La prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 1’993 

Joan Manuel Sabanza i March 
President de la Comissi6 
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SOLLICITUD DE CQMPAREPXENCA 
DEL CQNSELLER D’AGRICULTW, 
ItgAlMADEm I[ PESCA DAVANT LA 

COMISSI6 D’AGRICULTURA, RAMADERIA 
H PESCA, PERQUF: INFORMI SOBRE 

EL PLA D’ESPAIS D’INTERkS 
NATURAL CgElN) 

mer:. 9420; mrc, 102,6442) 

PRbRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE 
L A  SOLLICITUD (Reg. 12444) 

b PRESD~NCLA DEL PARLAMENT 

L Mesa del Parlament, en sessió tinguda e1 dia 21 de s-- 
tembre de i993, vista la SoELiiCitud (Reg. 12444.) adrqada al 
president del ParIament pel president de Ia Comissí6 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de prbrroga del termini 
per a debatre la sol*licitud de compareixenqa del conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, perquk i n f o h  sobre el 
Pla d’espais d’interks natural (PEN) (Reg. 9420; BOPC, 
102, 64-42), d’acord amb el que disposen els ariicles 39.2 i 
85 del Reglament del Parlwnent, ha acordat de concedir una 
prbrraga d’un mes, el qual termini finita e1 propvinent dia 
2 1 d’ octubre de 1493. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESIDENT DEI, PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Resident del Parlament 

Malt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Fes- 

ca, d’acord amb dlb que estableix l’aticle 39.2 del Regla- 
ment del Parlament, ha acordat de sokhcitar a 11 Mesa del 
Parlament una ampIiaci6 del termini per a debatre la sokliei- 
tud de compareixenqa del conseller d’ Agricultura, Ramade- 
ria i Pesca davant la Comissió, parquk informi sobre el Pla 
d’Espais d’Intcr&s Natural (PEIN), presentada pel diputat 
Sr. Jordi Portabella i Calvete, juntament amb altres diputats 
del G, P. d’Esquerra Repubficana de Catalunya (Reg. 9420). 

La prbrroga que es demana és d’un mes. 
Us saludo ben atentament. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Joan Roma i Cimi11 
President de la Comissi6 

SOLCICITUD DE COMPAREXXENGA 
DEL DlRECTOR GENERAL DE SERVEIS 

DAVANT LA COMISSI6 DE JUSTfCU, 
D W T  I SEGURETAT CIUTADANA, 

PENITENCIARIS I DE RWABILITACI~ 

PERQUF: INFORMI SOBRE LA POL~TICA 
PENITENCIARIA I LA SITUACI~  

ACTUAL EN ELS CENTRES 
BENITENCXARIS DE CATALUNYA 

(Reg. 10590; BOPG, 11 I ,  7066) 

PRbRROGA DEL TERMINI BE COMYhRELXEhCA 
(Reg. 124%) 

PRESDkNCIA DEL PAMAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda et dia 21 de se- 
tembre de 1993, vista la sokicitud (Reg. 12486) a&qada a l  
president del Parlament pel president de la Comissió de Jus- 
iicia, Dret i Seguretat Ciutadana de prbrroga del termini de 
compareixenGa del director general de Serveis Penitenciaris 
i de Rehabilitaci6 davant la Comissi6 de Justicia, Dret i Se- 
guretat Ciutadana, perqui? informi sobre la politica peniten- 
cihria i la situació actual en els centres penitenciaris de 
Catalunya (Reg. 10590; BOPC, i 11,70663, d’acord amb el 
que disposen els ariicles 39.2 i 85 del Reglament del Parla- 
ment, ha acordat de concedir una prbnroga d’un mes, el qual 
termini finiri el propvinent dia 25 d’octubre de 1993. 

Pdau del Parlament, 21 de setembrc de 1993 

Joaquim Zcoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

AL PRESDENT DEL PARLAMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament 

Molt Honorable senyor, 
La Mesa de la Comissi6 de Justícia, Dret i Seguretat 

Ciutadana, d‘acord amb allb que estableix I’article 39.2 del 
Regiment del Parlarnen& ha acordat de sol*licitar a la Mesa 
del Parlament una ampliaci6 del termini pcrquE cornpare- 
gui el director general de Serveis Penitenciaris i dc Rehabi- 
litació davant la Comissi6 per tal cl’informar sobre la 
politica penitenciiria i la situaci6 actual en els centres pe- 
nitenciaris de Catalunya. 

La prbrroga qdc es demana ks @un mes. 
Us saludo ben atentment. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 1993 

Joan Rigol 
President de la Comissió 
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4.45. Gomposici6 dels brgans de la cambra 

SU~STITUCI~  D’UNA DIPUTADA DEL 

EN LA comss16 DE POL~TICA 
G. P. DE CONVERGENCIA I UM6 

TERRITORIAL 
(Reg. 12547 I Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Raimon Escudé i Pladellorens, Portaveu del Grup Parla- 
mentari de Convergkncia i Uni6, d’acord amb el que dispo- 
sa l’artide 36 del Reglament del Farlament, comunica a l s  
efectes oportuns que la I. Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt ha 
estat substitulda com a membre de la Comissi6 de Política 
Territorial per 1’1. Sr. Marih Curt0 i Forés. 

Palau del Parlament, 20 de setembre de 1993 

Raimon Escudé i Pladellorens 
Portaveu del Grup Parlamentari 

de Convergencia i Unió 

4.50. Compliment de resolucions i de -- mocions 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCI6 821xv DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE LA 

DE TORMS PAYEL, SA, A LES 
CONTINUTTAT DEL PROCE% PRODUCTIU 

(GARROTXA) I DE SARREA DE TER 
FACTORIES DE SANT JOAN LES FONTS 

(GlRONkS) 

INFORME RELATIU Ai COMPLIMENT DE LA 
RESOLUC€d, PRESENTAT PEL CONSELLER 

(Reg. 12446 I Tramesa a la CIE: Mesa del 21 Sl9.93) 
. B’INDÚSTRIA I ENERGIA 

A LA MESA DEL PARLA‘MEiYT 

En compliment de la Resolució 82/iV del Parlament de 
Catalunya (BOPC nrim. 100, de 5 d’abril de 1993) i d’acord 
amb el que disposen els articles 135 i 131 del Reglament del 
Parlament, em plau notificar-vos el següent: 

La Generalitat de Catalunya, a través del-Departament 
d’IndÚstria i Energia, ha mantingut contactes amb la direc- 

ci6 de l’empresa Torras Papel S.A., i amb els representants 
dels seus treballadors per tal de possibilitar la continui’tat del 
procés productiu de l’empresa a les factories de Sant Joan 
les Fonts i de Sarri& de Ter. 

Per pari de la direcció de [’empresa s’ha comentat la pos- 
sibilitat de dur a kme en els propers mesos un programa 
d’inversions a les esmentades factories i per part de la Ge- 
neditat s’ha infonnat de les linies d’ajuts existents a les zo- 
nes QII es preveu realitzar les esmentades inversions, 

Barcelona, 25 d’agost de 1993 

Antoni Subirh i Claus 

CONTROL DEL COMPLIMENT DE LA 
RESOLUCId 83/IV DEL PARLAMF,NT 

DE CATALWNYA, SOBRE LA 
INVER516 EN LA INDÚSTMA PAPERERA 

DE LA COMARCA DEL IWOIJLkS 

INFORME RELATIU Al, COMPLIMENT DE LA 
ESOLUCI6, PRESENTAT PEL CONSFLLER 

D’INDÚSTlUA I ENERGIA 
(Reg. 12447 / Tramcsa a la m: Mebd del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resolució 83AV del Parlament de 
Catalunya @OPC núm. 100, de 5 d’abd de 1993) i d’acord 
amb el que disposen els articles 135 i 131 del Rcglament del 
Parlament, em plau notificar-vos el segiient: 

La Eheralitat ha mantingut converses amb els responsa- 
bles de l’empresa Guarro Casas per tal d‘intentar donar 
prioritat a les inversions de I’esrnentada empresa al Rip- 
Iks, i aixi consoMar els llocs de treball i el teixit productiu 
a l’ecmentada comarca. 

En relació a la sollicitud de constituk una mesa sectorial 
de les ar ts  &fiques, amb totes les parts implicades (admi- 
nistraci& sindicats i patronal), per tai de tractar situacions 
d’interks pel sector, cal recordar que en el si del Consell de 
Treball s’ha constitui’t la Mesa de Politica Industrial que es- 
th treballant intensament des del seu inici, i per tant la crea- 
ci6 d’una mesa sectorial de les arts @.fiques hauria d’ksser 
soflicitada per les parts (associacions empresarials i sindi- 
cats). 

Barcelona, 25 d’agost de 1993 

Antoni Subirb i Claus 
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CONTROL DEL COXPLIMENT DE LA 
RESOLUC16 90m DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, PER LA QUAL 
S’AUTOIRITZA EL GOVERN PERQUk 

DE EA GEM!,RAJ JTAT DE CATALUNYA 
EN EL CAPITAL DE LA SOCIETAT 

CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA 
Y LA EDICIbN, SOCEDAD DE 

I N C R E ~ N T I  LA PARTKIPACI~ 

GARANT~A ~ C ~ R O C A  (CEAVAL) 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 
REsOLUCX6, PRESENTAT PEL CONSELLER 

D’MDÚSTRlA I ENERGIA 
(Reg. 12448 / Tramesa a la CIE: Mesa del 21.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resolució 90AV del Parlament de 
Catalunya (BOPC núm. 100, de 5 d’abril de 1993) i, 
d’acord amb el que disposen els articles 135 i 131 de1 Re- 
glament de1 Parlament, em plau notificar-vos el següent: 

El Departament d’hdústria i Energia ha fet les gestions 
conduents a fer efectiu el pagament de la quantiat de 
32.560.000 PTA, per a la subscripci6 de 1.628 noves quotes 
de 20,000 PTA de valor nominal cadascuna, mitjanpnt la 
Resolyió de 1°C per transferir a la Tresoreria de la Gene- 
ralitat COM a brgatl dipositari dels fons més amunt referits. 

Barcelona, 25 d’agost de 1995 

Antoni S u b a  i Claus 

CONTROL DEL COMPLIMF&T DE LA 
RESOLUC1<193JIV DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, SOBRE UNA 
SOLUCId POSITIVA DE LA NEGOCLAC16 

ENTRE L’EMPRESA POTASAS DEL 
LLOBREGAT, SA, B ELS SEUS 

‘IREBALLADURS 

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE L A  
RESOLUC16, PRESENTAT PEL CONSFLLER 

(Reg. 12449 I Tramesa a la CE: Mesa del 21.09.93) 
D’IND~STRIA 1 ENERGIA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En compliment de la Resduci6 93/lV del Parlament de 
Catalunya @OPC núm. 109, de 10 de maig de 1993) 

d’acard amb el que disposen els -articles I35 i 131 del Re- 
glament del Parlament, em plau notificar-vos el següent: 

CaI assenydar que el Departament d’indlistria i Energia 
va iniciar a finals de febrer d’enguany una skrie de contactes 
amb el Ministeri d’hdtístria i amb 1’Institut Nacional d ’h-  
dúsiria. Aquests contactes es van mantenir fins la primera 
quinzena de maig i es va participar activament en les troba- 
des de les parts, Direcci6 i Comitk d’Empresa. 

El seguit d’accions portades a terme van conduir a la sig- 
natura, el dia 17 de maig de 1993, d’un pre-acord entre el 
Comiti: d’Empresa i la Direcci6 de Potasas del Llobregat, 
SA, que fou refrendat per tota la plantilla dies després, 
aconseguint un bon acord per la continuitat del m k i m  nom- 
bre de llocs de treball, compatibles a m b  una activitat com- 
petitiva de l’ernpresa i produint la menor repercussió 
sbcio-econbmica possible a la comarca. 

4.55. 
4.55.10. 

Reg. ent. 
nilm. 

12456 

12457 

12458 

12459 

I2460 

Barcelona, 1 de setembre de 1993 

Antoni Subirh i Claus 

Activitat parlamentAria 
Relació de documents entrats 
a la cambra 

Data 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

Conmptc 

Sotlicitud de pr&mga del temini per a presentar es- 
menes al Projecte de llei de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes municipals 
de Barberi del Valles i de Cerdanyola del Valles 
(Regs. 1 1952 i 11976). Presenta&: G. P. d’iniciati- 
va per W u n y a .  
Sollicitud de prbmga del termini per a presentar es- 
mncs ai Projecte de ilei d’administració iastitucio- 
rial. de descentxalització, desconcentració i de 
coordinació del Sistema Catali de Serveis Socials 
(Reg. 1 1563). Presentació: G. P. d’iniciativa per Ca- 
talun ya. 
Sollicitud de pdmga  del termini per a presentar es- 
menes al Projecte de Uei d’adequació de la lci 
611989, del 25 de maig, en materia de caixes d’esral- 
vi Reg. 11791). Presentaciá: G. P. d’lniciativa f ~ r  

Sollicitud de pr6rroga del termini per a pmentar es- 
menes al Projecte de ilei d’activitats firals (Reg. 
11900). Presentaci6: G. P. d’iniciativa per Catalu- 
nY a. 
Pregunta al Consell Executiu. a respondre per escrit, 
sobre la xifra d x i i  que 6s possible d’assignar a 
una empresa acollida ai conveni per ai fmanpnent  
d’inversions en l’ambit energktic, signat entre l’hs- 
titut Catal; de Finances i el Departament d’hdústria 

Catalunya. 
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- 

12461 

12462 

12463 

124M 

12465 

12466 

12467 

12468 

12469 

12470 

1247 1 

12472 

12485 
12486 

12487 

12488 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

16-09 

16-a9 

16-W 

16-09 

16-09 

17-09 
17-09 

17-09 

17-09 

i Energia. Fomdació: Joan Saura i Laporta, del G. 
P. d’hciativa per Catalunya 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els percentatges de les inversions fetes per les 
empreses aco!!ides a1 conveni per ai finanqment en 
l’imbit energhtic, signat enme I*Instimt C a d i  de Fi- 
nances i el Departament d’indlisha i Encrgia, que 
han estat coberts pels préstecs concedits, Formula- 
ció: Joan Saura i Lapona, del G .  P. d’lniciativa per 
Catalunya 
Aegunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el cost global de les inversions fetes per les 
empreses acollidfes al conveni per al finanqament en 
l ’ h b i t  energktic, signat enm l’hstitut Catali de Fi- 
nances i el D e p m e n t  d’lndlislsia i Energia, de 
l’any 1991 en@ Fomulació: Joan Saura i Laporta, 
del G. P. d’hiciatha per Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les inversions fetes per les empreses m i l i d e s  
ai conveni per a i  f i n a n v n t  en i ’bb i t  energetic, 
signat entre l’hstitut Catal21 de Finvoes i el Depar- 
tament d’hdúsma i Energia. de I’any 1991 en@ 
Formulació Joan Saura i hporta. del G. P. d’lnicia- 
tiva per Catalunya 
Pregunta ai Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les quantitats que doten el conveni per d fi- 
nanqament d’inversions tecnolbgques en matkria 
d’estaivi, diversificació i millora de l’efichia ener- 
gktica i les energies renovables, signat entre l’instimt 
Catalh de Finances i el Departament d’hdhtria i 
Energia de l’any 1991 en@. Formulació: Joan Saura 
i Laporta, del 6. P. d’hiciativa per Catalunya 
Aegunta al Consell Executiu, a respondre p e r  escrit, 
sobre eh mecanismes que garanteixen el dret dels 
mbailadors a fer 6s del catali en el seu lloc de he- 
ball. Formulació: Ignasi Riera i Gassiat, del G.  P. 
d’hiciativa per Catalunya, amb una d m  diputada 
Pregunta al Consell Executiu, a resp~-?rc per escrit, 
sobrc les repercussions de l’adaptació dels escorxa- 
dors a la normativa comuni~a, Formulació: Pilar 
Amalot i Munt6 del G. P. Popular. 
Pregunta ai Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les inspeccions fetes a l’empara de la Uei 
1011990, del 15 de juny, sobre policia de l’especta- 
cle. Formulació: Pilar h a i o t  i MuntÓ, del G.  P. Po- 

Proposició no de liei sobre la flexibilització de les 
condicions per a la concessió de Iques  d’estudis ab 
fills dels pagesos. Presentació: G. P. Popular. 
Proposició uo de llei sobre I’assegmqa a d a  in- 
tegral per als cereals i els fruiters. Presentació: G. P. 

Interpei’hció ai Consell Executiu sobre ¡a poiítica ju- 
venil. Presentació: Joan PuigceKós i Boixassa, del 
G. P. $Esquerra Republicana de Catalunya. 
Interpel.laci6 al Consell Executiu sobre la pMca 
comercial. Presentació Joan Puigcerc6s i Boixassa, 
del G. P. d’Esquem Republicana de Catalunya 
interpellaci6 al Consell Executiu sobre la política in- 
dustrial. Presentació: Joan hgcescós i Boixassa, del 
G. P. d’Esquem Republicana de Catalunya. 
Escrit. PresentaciQ Lambert Omz Roure. 
Sotlicitud de prbrroga de1 termini perquC G O K ~ ~ Z W -  
gul el director general de Serveis Penitenciaris i de 
Rehabilitació per tal d’informar sobre la politica pe- 
niitencihia i la situació actual en els centres peniten- 
ciaris de Catalunya. Presentació: Joan Rigol i Roig, 
President Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciu- 
tadana. 
Retirada de la Proposició no de llei RT. 12366. Pre- 
sentació: 6. P. d’hquerra Republicana de Catalu- 
nya. 
Proposició no de llei sobre l’in@s d’Andorra a 
i“oSgauimci6 de les Nacions Unides i sobre la in- 

PUl W, 

Popular. 

12489 

124W 

12491 

12492 

12493 

i2494 

i2495 

12496 

12497 

12498 

12499 

12500 

12503 

12504 

12505 

12506 

12507 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

17-09 

1 ternacionalització de la cultura camlana. Presentaci6: 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
interpeklació ai Consell Executiu sobre la contami- 
nació arnosferica a Catalunya hsentaCi6: Victor 
Gimeno i San& del G. P. d’iniciativa per Catalunya 
Resposta a la Pregunta nr. 11699. Presentació: Con.. 
sellcr d’hdúsaia i Energia 
Resposta a la pregunta nr. 4042. Presentació; Conse- 
ller d’lndlishia i Energia. 
Resposta a 1a.pregunta nr. 11594. Presentació: Con- 
seller d’hdúsma i Energia 
Proposició no de llei sobre el futur de l’empresa 
ABB Sabadell, S A  Presentació: Antoni F d s  i Sa- 
bater, del G .  P. d’hiciativa per Catalunya, amb qua- 
tre G. P. mks. 
Sollicitud de prbrmga del termini per a pmentar es- 
metles al Projecte de llei de meacid del municipi de 
Badia pér segregació de part dels temes municipals 
dc Barbaa del Valliis i de Cerdanyola del Vallts 
(Reg. 11952). Preseniació: G. Socialista al Parla- 
ment de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu, a respandre oralment 
en el Ple, sobre la forma en qui  la Junta de Saneja- 
ment beu a licitació la conwactació de serveis &- 
nies &assessoria i control de l’explotacid d’&Ües 
residuals. Anunci: Rosa Mart’ i Conill, del G .  Smia- 
lista al Parlament de W u n y a .  
Proposició no de llei sobre X’equilibri entre I’oferta 
i la demanda de places en les escoles públiques. 
hesentació: Magí Cadevall i Soler, del G. Socia- 
lista al Fariament de Catalunya, amb quatre altres 
diputats. 
Proposicid no de llei sobre els incendis foresds. 
hsentació: Rosa Mart’ i Conill, del G. Socialista al 
Parlament de Caralunya, m h  quatre aitres diputats. 
Propsició nd de 1Li sobre les conseqiihcies de l’in- 
cendi declarat als municipis de Vespella de Gaig i el 
Catllar flmgonis) el dia 5 d’agost. Presentació: 
Rosa Mm’ i Conill, del G. Socialista al Parlament 
de Catalunya, amb quatre altres diputats. 
Retirada de les Mocions subsegiienls a les interpella- 
cions ai Consell Executiu sobre els centres concer- 
tats per I’ICS meg. 11691), i sobre la politica de 
reinserci6 social (Reg. 11692). Presentació: G. P. 
d‘ Esquerra Republicana de Catalunya , 

Soiiicitud d‘ajomament de la substanciació de la in- 
terpeHaci6 al Consell Executiu sobrc el foment de 
les iniciatives econhmiques endbgenes a les comar- 
ques de Catalunya (Reg. 11576). Presentaci6: G. So- 
cialista al Parlament de Catalunya 
Pregunta al COQSC:~ Executiu, a respondre per escrit, 
sobre l’obfigatonetat de 1% del castella imposada 
als membres del cos de bombers de l’mport de Gi- 
rona. Formulació Joan Puigcerc6s i Boixassa, del G.  
P. d’Esquem Republicana de Catalunya. 
Provisi6 de la Secció 2a del Ple del Tribunal Consti- 
tucional per la qual s ’ w d í i  l’admissiú a tdmit de la 
qiiesti6 dinconstitucionditat núm. 2140193, plante- 
ja& per la Secci6 3a. de la Sala del Contenciós-Ad- 
ministratiu del TSJC respecte de determinats aaieles 
del DL 111990, dei 12 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós dels textos legals vigents a Catalunya en 
matksia d a n .  Resentació: Secretari0 de Justicia 
Tribunal Constitucional. 
Sollicitud de reconeixement dels serveis prestats per 
una fuocionkilria. Presentació: Anna D o d n e c h  1 
Eresca, Funcioniuia Parlament de Catalunya. 
Pregunta al Consell Executiu. a respondre p e r  em-$ 
sobre ies dades del mesurament de I’azó ei 1992. 
Fomulacci6: Victor Gimeno i Sanz, del G. P. d’ini- 
ciativa per Catalunya 
Pregunta al Consell Executiu, a respondx per escrit, 
sobre el nombre de vegades que les estacions mesu- 
radores han enregismt valors superiors a l s  65 mimo- 
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pams d’ozh per metre cúbic. Fornulaci& Víctor Gi- 
meno i Sanz, del G. P. d’iniciativa per Catalunya. 
Fkpnta al Consell Executis a respondre per escrit, 
sobre ia concentració excessiva d’ozó a les capes 
baixes de l’atmosfera. Formulació: Victar Gimeno i 
S a u ,  del G. P. d‘lniciaiiva per Catalunya. 
h g u n i a  d Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobrc les mesures previstes Fer a millorar la qualitat 
de l’aire dels municipis propers ai complex pemlec- 
químic de Tarragona Formulació: Víctor Gimeno i 
Sanz, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
E’regunra f Consell Executiu, a respoiidre per escric 
sobre h contaminació per clor de l’amosfcra del 
municipi de Flix (Rikra d’Ehe). Fornuiació: Víc- 
tor Gimeno i Sanz, del G .  P. d’lniciativa per Catah- 
nya: 
Pregunta nl Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la contaminacib atmoshca i les mesures pre- 
vistes per a corregir-ne l’eexcés. Formulació: Víctor 
Girneno i Smz, del G. P. d’iniciativa per Cafalunya. 
Pregunta al Conseil Executiu. a respondre per escrit, 
sobre les causes de I’augment dels nivells d’a1.6 en. 
el litoral del Mediterrani occidental. Formulació: 
Víctor Gimeno i Saw., del G. P. d’hliciativa per Ca- 
t a l U l Y &  
hegunu al  Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre les causes de l’augment d’incendis forestals 
l’any 1993. Formulació: Vtctor h e n o  i Sau, del 
Ci. P. d’Inicfiva per Catalunya 
Pregunta ai Comell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els centres docents privats als quals s’ba con- 
ce& préstecs durant t’any 39992 en aplicació d’un 
conveni entre I’institut catal& de Finances i ei De- 
partament d’Ensenyamcnt. Formulació: Joan Saura i 
Laporta del G. P. d’lniciativa per Catalunya 
Sallicitud de prbKoga del termini per a presentar es- 
menes al Projecte de llei de creaci6 del municipi de 
Badia per segregaci6 de part dels termes municipals 
de Barberh del VdEs i de Cerdanyola del Vallis 
(Regs. 11952 i 1 i97 6). Presentaci6: G. P. Popular. 
Moció subsegknt a Ia inrerpeHaci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre la política geaed  de subminiswammt 
elkctric a Catalmya. Presentaciú: Dolors Torrent i 
Rius, del G. Socialista al Parlament de Catalunya. 
Moció subsegüent a la interpeHaci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre la política d’abocadors de residus sblids. 
Presentacili: Víctor Ciimeno i Sanz, del G. P. d’h i -  
ciativa per Catalunya. 
Iiiterpel.laci6 al Consell Executiu sobre les colbnies 
tPxtils de Ladunya. Preseataci6: Salvador Morera i 
Taña del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nY a 
Pregunta ai Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre els conmls €eB a l s  fangs procedents de la de- 
puradora de Granollers (VdIIks Oriental). Formuia- 
ció: Víctor Gimeno i Sanz, del G. P. d’lniciatira per 

Pfegunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre la destinació dels productes procedents del sa- 
nejament dels terrenys de l’antiga Fábrica Nacional 
de Colorantes, S h  aI  barri de Sant Andreu del’Paiu- 
mar, de Barcelona. Formulació: Víctor Gimeno i 
Sanz ,  del G .  P. d’lniciativa per Catalunya 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre l’import econhmic de les hores extraordinbies 
fetes I’any 1992 en el conjunt de serveis i empreses 
de la Generalitat. Formulació: Joan Saura i Laporta, 
del G.  P. d’lniciativa pec Catalunya 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre per escrit, 
sobre el nombre d’hores extraordinhies fetes l’any 
1992 en el conjunt de serveis i empreses de la Gene- 
rrllitat. Formulació: Joan Saura i Laporta, del G.  P. 
d’iniciativa per Catalunya. 
Pregunta al Conseli Executiu, a respondre oralment 
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en comissió, sobk el numbre d’hores extraordnhries 
fetes a les entitats auhomes comercials, i n d u d a l s  
i financeres de 1;1 Generalitat l’any 1991. Anunci: 
Joan Saura i Laporíix de1 G. P. d’ Iniciativa per Caia- 
luaya 
Pregunta ai ConselI Executiu, a respondre oraiment 
en comissió, sobre el nombre d’hores extraordifies 
fetes a la Corporació Catalana de Rgdm i Televisió 
l’any 1991. Anunci: Joan Saura i Laporta del G. P. 
d’hdativa per Catalunya 
Pregunta ai Consell Executiu, a respondre oralment 
en comissió, sohe ei nombre d’hores fetes a la Cor- 
paraci6 catalana de Wuiio i Televisió l’any 1991. 
Anunci: Joan Saura i Iaporta? de1 G. P. d’lniciativa 
per Catalunya 
h g m a  ai Consell Executiu, a respondre oralment 
en comissió, sobre el nombre d’hores exbaardinbries 
fetes a les entitats autbnornes adrmnistratives de la 
Generabtat l’any 1992. Anunci: Joan Saura i W r -  
ta. del G. P. d‘híciativa per C F l t a l u ~ p  
Pregunta al Consell Executiu, a respondre miment 
en comissió, sobre el nombre d’hores extraordiniuies 
fetcs a les entitats autbnomes comercials, indusnials 
i financeres de la Geneditat f’any 1992. Anunci: 
Joan Saura i Laporta, del G. P. d’hiciativa per cata- 
lliIlya 
Pregunta al Consell Executiu, a respondre oralment 
en comissi6, sobre ei U Q ~ ~ E  d’hores extraordinsries 
fetes a les empreses de la Generalitat l’any 1992. 
Anunci: Joan Saura i laporta, del G. P. d’lniciativa 
per Catalunya 
Pregunta al Consell Execudu, a respondre oralment 
en comissió, sobre el nombre d’hores extraordinsries 
feles a la Corporaci6 Catalma de Rhdio i Televisi6 
l’my 1992. Anunci: Jona Saura i Lagoaa, del G. P. 
d’hiciativa per Cataiunya 
Pregunta a i  Consell Executiu, a respondre oralment 
en CamiSSió, sobre el nomim d’hores exmordinhies 
fetes a les entitats auhomes administratives de la 
Geneditat durant Tany 1991. Anunci: Joan Saura i 
Laporta, del G .  P. d’hiciativa per Catalunya. 
Substiituci6 d’uma diputada del G. P. de Convergb 
cia i Unió en la Comissió de Politica Territorial. Pre- 
sentació: G. P. de Convergia& i Uni6. 

Rkgim interior 

RECONELXEME3T D’GNTLGUITAT 
A FUNCIONARIS DEL PARLAMENT 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de se- 
tembre de 1993, de: conformitat a m b  l’article 43.1 dels Esta- 
t u t s  del r&im i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, ha acordat: 

- Reconeixer a la sepyora Montserrat Damians i Masip i 
a m b  efectes cconhics‘des del dia I d’octuhre de 1993, un 
trienni, de nivell 10, totalitzant amb aquest dos &iennis del 
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Grup D, pels setveis prestats a l’Administraci6, i cinc trien- 
n i s ,  de nivell 10, pels serveis prestats al Parlatnent. 

- Reconkixer al senyor Mag’ Moms  i Sala i amb efectes 
econbmics des del dia 1 d’ociubre de 1993, dos triennis de 
nivell 10, pels serveis prestats ai Parlament. 

Parlament, per fer conkixer ds  grups parlamentaris els 44s 
objectius per millorar I’Ús públic de la Hengua caialana 
anunciats pel Resident de la Generalitat, el mes de juliol 
d’enguany, després &una rsuni6 k l  Consell Social de la 
Llengua Catdana. 

Paiau del Parlament, 2 1 de setembre de 1993 Palau del Parlament, 15 de setembre de 1993 

Ismael E. Pitarch 
Oficial major 

Jasep-Eluís Carod-Rovira 
Pomveu del G .  P. CERC 

4.67. Comunicacions dels grup s parlamentaris 4.87. Procediments davant el Tribund 
i dels diputats 

WTIRADA DE DUES MOCIONS 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 

(Reg. 12499) 

. PIWSENTADES PEL GRUP PARLAMFNTAW 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El Gmp Parlamentari d’ERC comunica la retimla de les se- 
ves mocions números 17 i 18 de 1’ ordre del dia d‘ aquest ple. 

Palau del Parlament. 17 de setembre de 1993 

Constitucional 

QÜESTId D’~CONST1TUCIOEJALITAT 
Nlh!I. 2140/93, PLANTEJADA PEL 

TRIBUNAL SUPELUOR DE JUSTiCIA 
DE CATALUNYA, RESPECTE AL DECRET 
LEGISLATIU U1990, DEL 12 DE JULIOL, 
PEL QUAL SAPROVA EL TEXT REF6S 

DELS TEXTOS LEGALS VIGENTS 
A CATALUNYA EN MATERIA 

DE LA LLEI SOBRE EL &GZM 

APROVAT PEL REMI, DECRET 13W1.976, 
DEL 9 D’ABRIL 

(Reg. 12504) 

URBAN~STICA, I EL TEXT REP& 

DEL s b ~  I ORDENACI~ URBANA, 

J oscp-lluís Garod-Rovira 
COMPAREIXENCA DEL PARLAMENT 

SObLICITUI) DE C0,MPAREIXENCA 
DEL DIRECTOR GENERAL DE POL~TXCA 

LINGU~STXCA DAVANT LA COMISSIQ 
DE POLITICA CULTURAL, PER&& 
INFORMI SOBRE ELS OBJECTIUS 
PER A MILltORhR L’ÚS PÚBLIC 

DE LA LLENGUA CATALANA 

PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(Rcg. 12372 / Tramesa a ¡a CK: Mesa del 2 1.09.93) 

A LA MESA DEL PARLAMEWT 

Josep-Lluís Carod-Rovira, en qualitat de portaveu del 
Crup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), d’acord amb l’asticle 40 del Reglament de la cam- 
bra, soklicita la cornpareixenqa del Director General de Poií- 
tica Lingiiística, davant la Comissió de PoEtica CuItural del 

PRESDENCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda ei dia 21 de se- 
tembre de 1993, considerada la pmvidhcia del Tribunal 
Constitucional, de conformitat amb l’article 2 6 , l d  del R e  
glament del Parlament, ha acordat de personar-se en la 
Qiiesti6 d’inconstitucional núm. 2140193, plantejada pe1 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte al De- 
cret legislatiu 111990, del 12 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós dels textos legals vigents a Catalunya en matetia 
urbmística, i el text ref6s de fa Llei sobre el rggirn del sbl i 
ordenació urbana, aprovat pel Reial decret 1346/1976, del 9 
d’abril (Reg. 12504). 
Aixi mateix, d’acord amb l’article 37.2 i concordants de 

la Llei Orghica 212979, de 3 d’ocíubre, del Tribunal Cons- 
titucional, i 1O.g) dels Estatuts del rkgirn i el govern inte- 
riors del Parlment de Catalunya, ha designat els senyors 
Carles de Alfonso i Pinazo i Pere Gol i ordis, lletrats del 
Parlament, perqu2, indistintament, tinguin la representaci6 
processal i la direccid lletrada davant el Tribunal Constitu- 
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cional en la qüestió d’inconstimcionalitat damunt dita, de 
conformitat a m b  l’micle 447.2 de la Llei organica 6/1985, 
d’ 1 de juliol, del poder judicial. i 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 1993 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President dei Parlament de Catalunya 

AL PRESIüENT DEL PARLAMENT 

Excma. Sr. 
Tengo el honor db: participar a V.E. que por providencia 

de esta fecha, de la que acompaño copia, dictada ]par 1 ~ .  Sec- 
ci6n 2a del Pleno de este Tribunal, se ha admitido a t s h i t e  
la cuestión de inconstitucionalidad número 2 140/93, plm- 
teada por la Secci6n Tercera de la Saia de 10 Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Catahfia, respecto 
de 10s art6xIos 15,25.2,b), 47, 50 y 133 del Demeto Legis- 
lativo 111990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de 10s textos legales vigentes en Cataluiia en ma- 
teria urbanística; y artículos 91.2 y 218 del Texto refundido 
de Ia Ley sobre el Rbgimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por el Real Decreto 134611976, de 9 de abril. 

Por 10 que, en virtud de 10 acordado en dicho proveido y 
conforme establece el artlTculo 37.2 de la Ley Orgdnica de 
Gste Tribunal, se da traslada a esa Cámara, por conducto 
V.E., de las actuaciones que se han recibido para el plantea- 
miento de la cuestilin, mediante sus adjuntas copias, aI ob- 
jecto de que, en el improrrogable p lzo  de quincc días, 
pueda personarse 2n el proceso y formular las alegaciones 
que estimare convenientes. 

Con mi m h  alta consideracidn. 

Madrid, 13 de julio de 1993 

SOBRE: RespeEto de 10s artículos 15, 25.2,b3, 47, 50 y 
133 del Decreto L,e,gislativo 111990, de 12 de julio, por el 
que se apmeba el Texto refundido de 10s textos legales vi- 
gentes en CataIuña en materia urbm’stica; y attfculos 91.2 y 
218 del Texto refundido de la Ley sobre Régimen de1 Suelo 
y Ordenación Urbana, aprobado por el Real decreto 
134W1.976, de 9 de abril. 

La Seccidn, en el asunto de referencia, acuerda: 
1. Admitir a trámite la cuestión que plantea la Sección 

Tercera de 3a Sala de 10 Contencioso-Adminis~~vo del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a la que se acu- 
sará reciba de las actuaciones que ha enviado para ello, par 
supuesta hconstitucionabdad de 10s artkulos 15, 25.2,b), 
47, 50 y 133 del Decreto hgis€ativo de la Generalidad de 
Cataluiia 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba eI 
Texto refundido de 10s textos legales vigentes en Cataluña 
en materia urbanistica; y de 10s articu!cs 91.2 y 218 del 
Texto ~ h n d i d o  de la k y  sobre Régimen del Suelo y Orde- 
naci6n Urbana, aprobado por el Real k e t a  134611976, de 
9 de abril, por poder ser contrarios a 10s artículos 82 y 137 
de la Constitucih. 

2. Dar traslado de las actuaciones que se han recibido, 
conforme establece el articulo 37.2 de la Lcy Orgánica de 
este Tribunal, al Congreso de 10s Diputados y ai Senado, asi 
C Q ~ O  al. ParIamento y al Consejo Ejecutivo de la Generali- 
dad de Cataluiia, por conducto de sus Presidentes, al Go- 
bierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal 
General del Estado para que, en el impmmgnble plazo cu- 
mún de quince &as, puedan personarse en el proceso y for- 
mular las aiegaciones que estimaren convenientes. 

3 .  Publicar la incoación de la cuesti6n en el Boletn O$- 
cia1 del Estudo. 

Madrid, a trece de juli0 de mil novencientos noventa y Ires. 

El smretario de Justicia 

Residente del Tribunai Constitucional 

EXCMO. SR. PESDENTE DEL PARLAMENTO DE 
CATALUÑA. BARCELONA. 

ALLEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT 

ANEXO: COPIA DE LA PROVIDENCIA 

Pleno 
Secci6n 2.& 
Excmos. Srs.: Gimeno Sendra, De la Vega Benayas, Cruz 
ViElalón 

ASUNTO: Cuesti6n de inconstituciondidad pbteada 
por la Sección Tercera de la Saia de 10 Contencioso-Admi- 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 
el recurso n6mero 937/90. 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Carlos de Alfonso Pinzo, Letrado del Parlamento de Ca- 
taluíia, en nombre y representacih del Mismo, se& se 
acredita mediante certificacih del acuerda a tal fin adopta- 
do por la Mesa de ia Cámara, de fecha 21 de septiembre de 
i993 que se acornpah al prescnte escrito, de conformidad 
con Io expresado en el m’culo 80 de la Eey Urghica del 
Tribunal Constitucional en relación con el articulo 447.2 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante el Tribunal Consti- 
tucional comparece y como mejor proceda 
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DICE 

PKIMER0.- Que en virtud de providencia dictada por la 
Secci6n S e p d a  del Pleno de este Tribunal, de fecha 13 de ju- 
li0 del año en curso, recaida en prpcedimiento iniciado en vir- 
tud de cuesti6n de hconstitu~onalidad plantada p r  la 
Sección Tercera de la Sala de 10 Contencioso Ad~-nbhrntivo 
del Tribunal Supesiar de Justicia de esta Comunidad (recurso 
no 937/50); y Seguida en esc Alto Tribunal bajo autos ndmero 
2140/93; se ha conferido tmlado de las actuaciones a esta CA- 
mam a 10s fmes prevenidos en el articulo 37.2 de la LOTC. 

SEGUND0.- Que el mladr,  expresado en el ordinal an- 
terior hrvo entrada en el Registro de esta Cbara el 17 de 
septiembre. 

TERCERO- Que siendo el objeto de la cuestión la deter- 
minaci6n de la constitucionalidad de 10s articules 15, 
25.2b$, 47, 50 y 133 del Decreto Legislativa 1/90 de 12 de 
juli0 en el que se pasó a aprobar el Texto Refundido de 10s 
textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanistica; 
as< como de 10s articules 91.2 y 218 del Texto Refundido de 
la Ley sobre el Suelo y OrdenacMn Urbana, aprobado por 
RD 1346136, de 9 de abril. 

CUART0.- Que en relación al primer0 de 10s textos nor- 
mativos referenciados sometido a la consideracibn Ae este 
Tribunal, este trae causa de la Ley 12190, de 5 de juli0 por 
la que esta Cámara autorizó, de conformidad con las previ- 
síones contenidas en el articulo 33 dei Estatuto de Autono- 
mia en relaci6n COR el articulo 82, apartados 1 y 5 de Ia 
Constitución, la refundición de las leyes 9/81 de 18 de no- 
viembre, 3/84 de 9 de enero, asi como de la legislaci6n ur- 
bm’stica vigente en Cataluih. alcanzando dicha 
autorizacih a la aclaración, regularizaci6n y armonizacibn 
de 10s textos legales anteriormcntc cxprcsados; establecién- 
dose en e1 articulo 3 una fórmula adicional de control en 
sede parlamentaria en cuanto sc scficrc al ejercicio de la 
delegación. 

QUINTO.- En mkritos y como resultado del cantrol efec- 
tuado, esta C h a r a ,  previos 10s trárnitcs pariamentarios y de 
conformidad con el m‘culo 3 de la Lcy de autorización y el 
Reglamento del ParIamento, por Resolución 2 3 4 N  acordó 
la desestimacidn de las objeciones forrnuladas en sede par- 
lamentaria, constatando linicarnente que el articulo 471 del 
Texto Refundido omiti6 determinada expresión, según es de 
ver en certificacidn de la resoluci6n ncompafmda al presente 
escritq omisión considerada por ta Cámara como irrelevan- 
te siempre que en la aplicación del Texto Refundido sem te- 
nicias en cuenta las competencias municipales en cuanto a 
su fomulación de 10s planes señalados en el articulo 46 dei 
Texto Refundido. 

tenida en la Ley 12/90 de 5 de juiia; abstenihdose de efec- 
tuar otra valoraci6n sobre el expresado Texto que sea la 
ya efectuada por medi0 de la aquí colwionada Resolución 
234m probada por el Pleno; quedando a la entera y com- 
pleta disposición de ese Tibunai Constitucional para cual- 
quier otra informaci6n O documentacih adicional a la ya 
contenida en este escrito. 

Por todo 10 cual, del Tribunal Constitucional 

SOLICITA: Que tenga por presentado el presente escrit0 en 
tiempo y forma; y en sus méribs se siwa tener por persenado a 
este LRtrado en ia rqmsentaci6n a d t a d a  y por evacuado el 
-te conferida por Providencia de 13 de julio. 

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 1993 

Cados de Alfonso Pinazo 

4.95. Rectificacions per error t k n i c  

Rectificació al BOPC núm. 139, phg. 8669. 

Projecte de Llei de creació del municipi de Badiu per se- 

gregacid de purí dels-temes municipals de Barber& del Va- 
Il2s i de Cerdanyola del Vall& (Regs. 11952 i 11976) 

On diu: {(PRdRROGA DEL TERMINI DE PRESENTA- 

Ha de dir: aPRdRRQGA DEL TEMIINIDE PRESENTA- 
Cld D’ESMENES (REG. 12456)~ 

CIO D ’ESMENES (REGS. I2456,12494 i 12515)~ 

Després del text presentat pel G. P. d’Iniciativa per Caia- 
lunya, cal. afegir-hi aquests dos textos: 

HA U MESA DEL P A R U M E h T  

En nom del Grup Socialista, fent ús d’uilb que es preveu 
a 1’aHicle 85 del Reglclment de la Cambra, sollicito una 
p r h o g a  del termini per a la presentació d’esmenes ai Pro- 
jecte de llei de creaciú del municipi & Badia per segrega- 
ció de part dels t e m s  municipals de Barber2 del Vall2s i 
de Cerdanyola del Vall& (Reg. 11952), publicat en el 
ROPC núm. 135. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de I993 

SEXTO- Así pues, esta Cámara entiende que el Ejecuti- 
vo efectu6 un cabal y adecuado uso de la autorización con- 

Higini C ~ U S  i Cierco 
Portaveu 
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El Grup Parlamentari Popular, d'acurd amb alli, que 
preveu l'article 85 del Reglament de la Cnrnbra, sotlicitu 
umpliacio' de termini per presentar esmenes al Projecte de 
Llei de Creació del Municipi de Radia per segregacid de 
part &Es temes municipals de Barbera del V d 2 s  i de Cer- 
danyola del V d 2 s  (Regs. I I952 i 11976). 

Palau del Parlment, 17 de setembre de I993 
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5 .  h D E X  DE TRAMITACIONS 

Enclou les referkncies de tots els documents en tramitaci6 
i tramitats en el període de sessions actual, excepte les pre- 
guntes, i deis relatius als procediments davant el Tribunal 
Constitucional (secció 4.87). 

Text original entrat ai Parlament (corresponent al 
número de registre d’entrada que figura abans de 
cada títol) 
Informe de Podncia 
Dictamen de la Comissió 
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissió 
per delegació d’aquell 
Rebuig dei document 
Retirada o decdiment del document 
Control del compliment de resolucions i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de cornpareixenca 
Demanda per la qual s*inkposa recurs 
Allegacions que formula el Parlament 
Sollicitud de Dictamen ai Consell Consultiu 
Esmenes presentades pels Grups 
Senencia del Tribunal Constitucional 
Dictamen del Consell Consultiu 
Rectificacions per error k n i c  
Acord d’interpasició de recurs 
Canvi de tramitació 
Substanciaci6 
Xafome del Govern 
informe de la Sindicatura de Comptes 
Informe del Sindic de Greuges 
Tramitació 

I 

Sigles de les comissions parlamenthies que m n i t e n  o han 
tramitat els textos: 

ICOAGI 
Generalitat i Govern Local 

Comissió d’ Organitza& i AdministraCi6 de la 

Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana 
Comissi6 d ’ b n o m i a  Finances i Pressupost 
Comissi6 $Indústria, Energia, C o m q  i Turisme 
Comissi6 #Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissió de Politica Territorial 
comissi6 de hiítica cu]iural 
Comissió de Política Social 
Comissió del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Camissi6 de ]’Estatut dels Diputats 
C~missió de Govern hnterior 
Comissi6 de Control Parlamentari de l’Actuaci6 
de la Corporació Catalana de Rhdio i 
Televisió i de les Empreses Filials 
Comissió de la Sindicatura de Comptes 
Comissió d’hvestigd6 sobre cl Cas Casinos 
Comissi6 de Seguiment del ProocSs d’Integraci6 
de Catalunya a la Comunitat Europea 
Comissió de Seguiment dels Jocs OEmpics 
de Barcelona del 1992 
Comissió $Estudi del Pla Hidrolbgic de les 
Conques Internes de Catalunya 
Comissi6 de Seguuiient del Rocés d’Equiparaci6 
Dona-Home 
Comissi6 d’Estudi sobre la Situació a Catalunya 
de la Immigració de Treballadors Eseangers 
Comissió d’Estudi de les Dificultats de la 
U tiiilzaci6 del Llenguatge de Signes 
Comissió sobre la Problernhtica del Tercer M6n 

ICSEQTAI Comissi6 d’Estudi de la Revisió i l’Aplicaci6 
del Pla de Seguretat de les Quimiques 
de Tarragona (Plaseqta) 



8784 BUTLLETf OFIClAL DELPARLAMENT RE CATALUNYA I Núm. 141 / 29 de setembre de 1993 

1, TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FORMNLACI6 
1 .Oi., Lleis i altres normes 
E.01,01, Lleis 

- Llei de modificaci6 de la Compilació en mndriu de rela- 
cims patrimonials anlre conjuges. ICIDI. BOPC, 53, 
304i (O: Reg. 5210); 55,3174 (Rect.); 60,3634 (T); 65, 
3921 (T); 80,4960 (T); 84,511 1 (T); 90,5405 (E); 95, 
5721 (T); 104, 6603 (T); 109, 6905 (T); 11 1, 7007 (p); 
116, 7356 (ü); 118, 7468 (SDCC); 125, 7999 (EC); 

Llei de carreteres. /CITI. BOPC, 75, 4695 (O: Reg. 

5% (T); 1102, 6404 0; 116, 7388 (T); 123,7626 (P); 
124, 7675 0; 126, 7907 (D i E): 129, 8152 (SDCC); 
131, 8255 (Reci.); 132, 8336 (XC); DSK-P, 59 (A); 
BOPC, 141,8721 (A). 

- Llei del patrimoni histhn'ca-cultural caral& /CPC/. 
ROPC, 92, 5539 (O: Reg. 3237); 97, 5906 0; 102, 
WM (T); 106,6725 0; 109,6905 (E i Tj; 124,7676 (P 
i T); 126,7939 (E); 129,8152 (SDCC); 132, (T i RecL); 

BOPC, 141,8734 (A). 

DSPC-P, 58 (A); BOPC, 141,8713 (A). 
I 

7065); 82, 4985 p); 90, 5416 cr); 95, 5721 cr); 97, 

132, 8302 (XC); 135, 8470 (E); DSPC-P, 60 (A); 

la crufila Can Cumer Ronda Uevant, de Castellar del 
Vall2s (Valids Occidensal). ICPTI. BOFC, 58,  3383 (O); 

(A); BOPC, 100,6238 (A); 236,8536 (CCRM). 
Resolució WLW del Parlament de Catalunya, per la gual 
s 'autoritza el Covem perqui incrementi la participacih 
de la Generalitat de Catalunya en el capital de la so&- 

rat Centro de Avales pura la Indusrria y la Edición, Sa- 
c i e u  de Garantla Recíproca (CEAVAL). ICEFI. 

BOPC, 100,6238 (A); 141,8776 (IG). 
Resolucid 93/7V del Parlament de Catalunya, sobre una 
soiucid positiva de la negociació entre 1 'empresa Pota- 
s m  &¡ Llobregat, SA, i els seus treballudors. ICPSJ. 
BOPC, 87, 5257 (O): 92, 5572 (T); 104, 6608 (E); 

Resolucid 94hV del Parlumnt de Cusalunya, sobre el 
compliment de ['acord s ig tm i'agmt del 19g1 entre 
I'empresa Potasas &L Llobregat, SA, i el cornit2 de tre- 
balladors, /CPS/. BOPC, 90, 5419 (O); 92, 5573 (T): 

(CCRM). 

60, 3649 {T); 65, 3930 0; 68, 4355 (I'>; DSPC-C, 72 

BOPC, 84, 5132 (O); 87, 5237 0; DSK-C, 73 (A); 

DSPC-C, 83 (A), BOPC, 109,6889 (A); 141,8776 (TIG). 

DSPC-C, 83 (A); BOPC, 109, 6889 (A); 136, 8536 

lJ5. Mocions 

1.10. Resolucions 

Resolució 2MV del Parlament de Cutalunya, SOF- el 
condicionament de les drees de descans de les autopis- 
tes. ICPTI. BOPC, 10,420 (O); 14, 816 (T); 19,869 (E); 
DSPC-C, 15 (A); BOPC, 27, 1248 (A); 136, 8534 
(CCRM). 
Resolució 57flV del Parlament de Catalunya, sobre la 
continuitat de ¡'activitat fabril de I 'empresa Indústries 
Burés. /CE?J. BOPC, 43, 1960 (O: Reg. 4152); 45,2070 

(A); 90,5440 (Rect.); 133,8372 (IG). 
Resolució 75ííV del Parlament de Cuiulunyg sabre la 
continuacid de 1 'elahorucilj del Reglament de regulució 
dels r2gim.y horaris, de serveis d'iq2ncia i de torns de 
guhrdia de les f u d c i e s  obertes al públic. ICPSI. 

C, 68 (A);BOPe, 100,6231 (A); 136,8535 (CCRM). 
Resolució 82fiV del Parlament CJe Catalunya, sobre la 
continub'tar del procés productiu de Torras Papel, SA, a 
les factories de Saur Joan les Fonts (Garrorm) i de Sa- 
rri& de Ter (Giro&). ICW. BOPC, 78, 4842 (O); 82, 

8775 (IG). 
Resolució 83AV del Parlament de Catalunya, sobre la 
inversió en la indrisrria paperera de la comarca del Ri- 

C ,  70 (A); BOPC, 100,6235 (A); 141,8775 (E). 
Resolucid 8 8 / .  del Porlament de Cutulunya, sobre la 
imtdlacib $'un pas  de viunants LI la carretera B-124, a 

(T); 49, 2590 (T); DSPC-C, 43 (A); BQFC, 84, 5101 

BOPC, 70,4421 (0); 82,4988 (T); 92,5566 (E); DSPC- 

I 

4991 (T); DSPC-C, 70 (A); EOPC, 100,6235 (A); 141, 

I 

p 0 l l 2 ~ .  ICIIY. BOPC, 82,4997 (O); 87,5243 (T); DSPC, 

I 

Moció IWIV del Parlament de Caralmyu, sobre la pre- 
venci6 del ccincer gineeolbgic i de mama. BOPC, 87, 

5527 (A); 97,5950 (CCRM); i368537 ( C W ) .  
Mocid 19/IV del Parlament de Catalunya, sobre I'msis- 
tkncia piquiutrica. BOPC, 87, 5261 (O: Reg. 7901); 89, 

595 1 (Ccrul ) ;  133,8372 (IG). 
Mocid subsegüent a la interpetlació al Consell Executiu 
sobre I'mseGament sexual en el m6n dei treball. BOR,  

(A); BOPC, 141,8752 (A). 

5260 (U); 89, 5392 (Ei); DSPC-P, 43 (A); BOPC, 92, 

5394 (E); DSPC-P, 44 (A); BOPC, 92, 5527 (A); 97, 

132, 8324 (O: Reg. 11681); 138, 8635 (E); DSFC-P, 60 

1.20. InterpeNacions 

8985 Interpetlació al Conseli Executiu sobre iu politku 
d'abocadors de residus sblids. BOPC, 102, 6429 (O); 

Irrterpetlaci6 al Consell Excutiu sobre el sector sanitari 

60 IS); B O R ,  141,8752 (S). 
Iníerpetlacid al Consell Executiu sobre la politica gene- 
ral de subministrament ei2ctric a Catalunya. B O R ,  

132,8327 (T); DSPC-P, 60 (S); BOPC, 141,8752 (S). 
1OC23 

privat. BOPC, 106, 6765 (O); 132, 8328 (T); DSPC-P, 

12222 

136,8528 (O); DSPC-P, 60 (S); BOPC, 141,8752 (S). 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de Uei i 
altres projectes de nomes 
3.01+01, Projectes de llei 

9428 

10538 

10820 

- 11378 

* 11563 

11791 

11400 

11952 
i 11976 

1297s 

Projecte de llei que regula ]’accés a I’eniorn de les per- 
sones amb disminucid visual. JCPSI. BOPC, 102, 6405 
(O); 106, 6726 (T); 113, 7158 (T); 120, 7545 (T); 124, 
7828 (T); 129, 8153 (T); 139, 8M7 (T); 140, &JO2 (D i 
E); 141,8754 (Rect.). 
Projecte de llei de creaci6 de l’lnstitut per  al Desenvolu- 
pament i la Promocio’ de les Comarques de E’Ebre. 
ICPTI. BOPC, 111, 7041 (O); li3,7163 (T); 120, 7545 
(”1; 127,8027 n); 139,8657 (E i T). 
Projecte de llei de transferhciu de competencies de les 
diputacions provincials a la Generalicar de Catalunya en 
matkria de joventut. ICOAGI. BOPC, -116, 7388 (O>; 
120, 7546 (T); i36,8478 0; 139, 8669 (T); 141, 8754 
m. 
Projecte de llei de cambres qrhn’es. BOPC, 127, 8020 
(O); 129,8180 (Rect.); 136,8478 (T). 
Projecte de llei d’administrució institucional, de descen- 
rruiitzaci6, desconcentració i de coordinucid del Sistema 
Catal& de Serveis Socials. BOPC, 129, 8153 (O); i36, 
8479 (T); 141,3755 (T). 
Projecte de llei d’adeguuciú dP la Llei 6fJ989, del 25 de 
maig, en markria de c u k s  d’esralvi. BOPC, 132, 8303 
(O); 136,8479 (T); 141,8756 (T). 
Projecte de llei d’activirais firais de Catalunya. BOPC, 
133,8367 {U); 136,8479 (T); 141,8756 (T). 

Projecte de llei de creaciri del municipi de Radia per se- 
gregacií5 de pari dels femes niunicipals de Barberri del 
Vall2s i de Cerdanyola del Vídlks. BOPC, i35, 8466 
(O); 139,8670 (T); 14 1,878 1 t Rcct.). 
Projecte de llei de reguloriti drls senieis de prevenció i 
extincid d ‘incendis i de sut w m m t s  de Catalunya. 
/COAE/. BOPC, 136,8480 (O 1; 14 1.8757 (T). 

3.01.02. Proposicions de llei 

270 

318 i 
37 1 

Proposicid de llei reguladora de la iniciativa legislativa 
popular. BOPC, 2,28 (O). 

Propossicid de liei de creacirj del Consell Econhic  i So- 
cia1 de Catalunya. BOPC, 2,31 (O). 
Proposicid de llei sobre la iniciativa legislativa popular. 
BOPC, 5,233 (O). 
Proposició de Elei de les seleccions esportives nacionals 
de Caralunya. BOPC, 18,796 (O). 
Proposició de llei de creació d’una aufosirat u’nic~ de 
rranspot? de viargers a la conurbació de Barcelona. 
BOPC, 52,2991 (0). 
Proposicid de llei de modificaci4 de ln Llei de reforma 
de la Llei 4/1983, del 9 de murr, de cooperaives de Ca- 

379 

1576 

4865 

4966 

tdünya. BOPC, 52, 2994 (O); DSPC-P, 47 (T); BOFC, 
. 106, 6727 (T); 113, 7164 o; 118, 7469 (Rect.); 129, 

8163 (T>. 
Proposicib de llei d’associacions de Cutulwya. BOPC, 
58,3374 (O). 
Proposicib be llei de rnadijcacid de la Llei del Parlu- 
ment de Catalunya 7/¡983, del 12 d’ubril, de n o m l i t -  
mci6 lingüística. BQPC, 75,4707 (O). 
Proposicid de llei & rnod9cacid de la Llei 511990, de 9 
iik marci d’infrmtructures hidrbliques de Cutdunya 

Proposicid de llei d’ordenació dels ensenymnts  artis- 
tics de Carulunya BOF‘C, IW, 6252 (O). 
Proposicid de Ilei sobre Ea creacid &i Fons de Gi-irantiu 
per a 1 ‘accés sociai u la propietat de E’Irabitatge. RQPC, 
127,8034 (O). 
Proposició de llei de creació d’un fons de garantia de 
pensions per nrprura matrimnial i d’alimetrrs. ROPC, 
132,8304 (O). 

5705 

6896 

8881 

BOPC, 97,5907 (O). 
4239 

1 13 13 

i 1672 

3.01.10. Propostes de names de &gim interior 

4736 Projecte de n o m s  de rPgh intenhr de la Sindicahu~l dr: 
Comptes. ESC/. BOPC, 49, 2574 (O); 53, 3055 0; 60, 
3634 0; 65,. 3922 0; 78,4830 0; 82,4986 o; 202, 
6408 0; 1 1 I , 7043 0; 124,7829 0; 139,8670 0. 
Projecte de n o m  especial reglrludoru de 1 ’Estatut del 
personal ui servei de h Sindicatura de Comptes. /CGU. 
BOPC, 49, 2583 (O); 53, 3055 (T); 60, 3635 (T); 65, 
3923 (T); 78, 4830 (T); 82, 4986 (T); 102, 6409 (T); 
11 1, 7044 (T); 124,7829 (T); 139,8671 0. 

4736b 

3.10. Projectes i propostes de resolució 
3.1035. Proposicions no de Lici i altres 
propustcs de resolució 

7349 Proposicid m de llei sobre la modificació de !’article 
quart de3 Reglament de la Denominació Cuva i del seH 
Consell Regulador. /CARP/. BOK,  82, 4998 (O); 87, 
5243 (T); 1 1 i, 7044 (T); 120 (T); 132,8306 (T). 
Proposicid no de llei sobre la recahcacid dels trebailu- 
dors de I’empresu Paperera de Sils, SA, a Ripoll (ñipo- 
1E2s). /CIE/. BOPC, 87, 5249 (O); 92, 5568 (T); 116, 
7390 (T); 132,8305 (7’). 
Proposició no de llei sobre la cooperació econ6mica en- 
tre I’Ahinistracio’ de la Generalitat i els ens locals en 
mat2ria d’obres hidrduliques. /CR//, BOPC, 87, 5251 
(O>; 92, 5569 (T); 113, 7166 u}; 116, 7391 0; 132, 
8307 (T). 
Proposicid no de llei sobre el traspcis de rates ics compc- 
h c i e s  en mrPria d’energia nuclear. ICXEY. BOPC, 87. 
5254 (O); 92,5570 (T); 116,7392 (T); 132,8308 (T). 
Proposicib rio de Llei sobre les causes de l’nccident del 
12 de febrer de 1993 al port de Tarroguna i les candi- 

7803 

78 14 

7847 

7865 
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7927 

793 1 

8025 

8072 

8162 

8210 

8246 

8325 

8352 

8366 

8414 

8438 
i 8484 

8500  

8524 

cions ak segdretat existents. ICW. BOPC, 87,5254 (O>; 
92,5571 (T); 116,7392 (T); 132,8308 (T). 
ProposiciO: no de Eiei sobre la participació de les asso- 

ciacions de verns dels barris i les poblaciorrs crfectades 
pel Plaseqta en els brgans que s'hi estableixin. ICW.  
BOPC, 87,5255 (O); 92, 5571 (T); 115,7393 (T); 132, 
8309 (T). 
Proposició no de llei sobre el trasllut dels diverms ceri- 
Fres d'ensenyment secunduri i universituri del compkx 
Educatiu de Tarragona. ICPCI. EOPC, 87,5255 (O); 92, 
5571 (T); 113,7166 (T); 132,8309 (T}. 
Proposició IU, de llei sobre les subvencions a les univer- 
situts públiques catalanes. /E/. BOPC, 90, 5420 (O); 
92, 5573 ("1; 100, 6261 (E); 213, 7168 (T); 132, 8310 

Proposiui6 no de llei sobre Ia irichici de Ribes de Fre- 
ser (Ripoll&ss) en el Mapa Ecolar de Catalunya. / C W .  
BOPC, 90, 5422 (O); 92, 5574 (T); 97, 5912 0; 113, 
7168 ("1; 132,831 1 0. 
Proposició no de Llei sobre el dret d'escollir la lle&ua 
prion'tGriu d 'escolarirzacid. /CPC/. BOPC, 90, 5423 
(O); 92,5575 (T); 113,7169 0; 132,8311 (T). 
Proposició tio de llei sobre les inslutlacions d ~ i ~  mamí- 
fers superiors en captivitat. /CARP/. BOPC, 92, 5575 
(O); 97,5913 0; 118,7470 0; 132,8312 (T). 
Proposicid no de llei sobre la creació d'um agsncia cu- 
talanu de noticies. /CPC/. BOPC, 92,5576 (O); 97,5913 
(T); 104,6609 (EE); 113,7169 (T); 136,8494 (T). 
Proposició no de llei sobre la recupemcid del material 
doclunentui requisac a Catalunya cum a conwqüdnciu 
de la guerra civil. ICPCI. BOPC, 92, 5580 (O); 97,5915 
(T); 113,7170 (T); 136,8496 (T). 
Proposicid no de llei sobre el respecte a i 'ujcialitd lin- 
güística del C ~ I U ~  en els contrucles comercials de la 
Compa fiía Telefónica Nucional de Espaftu (CTNE). 
/CPC/. BOPC, 92, 5584 (O); 97, 5917 (T); 204, 6609 
(E); 113,7170 (T); 136,8498 (T). 
Proposició no de llei sobre 1u constitucib d'un consorci 
que gestioni el fons patrimonial d 'Empúries {Ali Empor- 
&i). /CPC/. BQPC, 92, 5585 (O); 97, 5917 (T); 113, 
7171 (T); 136,8499 (T). - 
Proposició rm de llei sobre el Museu d'Arqueologia de 
Cutalunya i la gestió del fons patrimonial d'Empúries 
(Alt Empord&). ICPGI. RQPC, 92, 5586 (O); 97, 5917 
(T); 113,7f71 (T); i36,8499 (T). 

cr> * 

Proposicid no de llei sobre la continuifat de E'explotucid 
de les mines de potasses de Sallent (Bages) i la preser- 
vació dels llocs de treball. /CW. B O R ,  92, 5587 (O); 
97, 5918 (T); 104, 6610 (E); 120, 7550 (T); 136, 8500 

m. 
Propusiei6 no de llei sobre les titulacims a imparrir a la 

5918 0); 113,7172 (T); 136,8500 (T). 
Proposicid no de llei sobre I'eelaboraeid d'un pla d'ac- 
tuacions per a millorar el funcionament deis centres pú- 

UniVPrSifd de Gh?tZQ. /cPc/. ROW. 95, 5747 (0); 97, 

85 25 

8526 

8605 

8612 

8629 

8766 

8809 

8832 

8883 

8948 

8955 

8963 

8989 

blics d 'ensenyament primari i secundari de Cutnhyu. 
/CE/. BOPC, 95, 5754 (O); 97, 59í9 (T); 113, 7172 
(T); 136,8501 (T). 
Proposici6 IUI de llei sobre la imerrupcid de la recepcili 
de les emissions de W3 i Canal 33 a Menorca i Eivissi 
ICPU. BOPC, 95, 5755 (O); 97, S919 (T); 104, 6610 
(E); 113,7173 (Ts; 136,8501 (T). 
Proposició no de llei sobre la cobertura de les baixeb 
iemporals entre les pkuttilles docents dels centres pú- 
blics. / C W .  BOPC, 95, 5755 (O); 97, 5920 (T); 104, 
661 L (E); 113,7173 0; 136,8502 (T). 
Proposició no de llei sobre el funcionament &gal de la 
planta de trituració d a M &  al nard de Barnera (Alto 
Ribagorca). /CARP/. BOPC, 95,5758 (O); 97,592 i (T); 
118,7470 (T); 132,8312 0. 
Proposició nu de llei sobre elfuncionament del centre 
penitenciari de Girona. /cTD/. ROPC, 95, 5759 (O); 97, 
5922 (T); 102,6410 u); 104,6612 (E); 124,7830 0; 
139,86710, 
Proposició rm de llei sobre i'nficiditd dels títols d'espe- 
ciulista en psiquiart-ia que expedeix I 'Escola Professio- 
nal de Psiquiatria de Barcelona. ICPCI. BOPC, 95,5760 
(O); 97,5922 (T); 113,7174 (T); 136,8503 (T). 
Proposició no de llei sobre l'elaboració d'un pia de re- 

activa& integral de i'econornia de la comarca del Ri- 
poil2s i el suport a Pramoció de Ripollds, St. JCW, 
ROPC, 95,5762 (O); 97, 5923 (T); 120, 7551 0; 136, 
8503 (T). 
Proposició no de llei subre els talls de fluid el2ctric Q 

conseqiihtcia de les nevades del diu I de nrarF dins el 
terme municipi de Sant Cugat del Vall& i a I'entitat 
rnmicipal descentrditmda de Valldoreix, ai Vulibs Uc- 
cidental. ICIFJ. BOPC, 95,5762 (O); 97, 5924 0; 120, 
7552 (T); 136,8504 (T). 
Proposicid RO de llei per la qual s'insia b Sindicatura 
de Cumpres a elaborar un informe de fiscalitwció de les 
empreses filials de Ia Corporaciú Catalana de R a i 0  i 
Televisió. / C S U .  BOPC, 97, 5927 (O); 102, #i2 (T); 
106,6729 (T); 109,6909 (T); 132,8313 (T). 
Proposicid 120 de Uei sobre la protecció dels peixos quan es 
fora el buidarge dels canals laterals del riu E b x  /CARP/. 
BOPC, 97,5927 (O); 102, a 1 2  0; 127,8035 0. 
Proposició no de liei sobre les muralles de Tat-rugonu. 
/CPC/. BOPC, 97, 5928 (O); 102, 6413 (T); 232, 8313 
(T). 
Proposicid no de llei sobre la protecció dels infants i 
adolescents respecte a les imatges i els missatges que 
emeten les televisions. ICPCI. BOFC, 97,5930 (O); 102, 
a 1 3  (T); 109,6910 (E); 132,8314 (T). 
Pruposició no de llei sobre Ea sitruzcid de I'ernpresa Po- 
m a s  del Llobregut, SA i el teixit industrial de les con- 

ques dei Uobregat i el Cardener. /CIE/. BOPC, 97,5930 
(O); 102,6414 ('T); 132,8314 (T). 
Proposiciú no de Llei sobre el compliment del principi de 
gratuitat en els centres educatius. JCPCI. BOPC, 97, 
5931 (O); 102,li414 (T); 136, 8504 (T). 
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Proposicid rw de llei sobre les subvencions a les univer- 
si* ?ts públiques catalanes i el gurantimenr de la posada 
en marxa de noves titulacions, ICPCI. BOFC, 100, 6265 
(O); 102,6416 (T); 106,6732 (T); f36,8506 (T). 
Proposicio' no de llei sobre el programa d'aplicacio' del 
Pla de repobiado'forestal. /CARP/. BOPC, 100, 6267 
(O); 102,6417 (T); 106,6734 (T); 132,8315 (T). 
Proposició 110 de llei sobre la cobertura de les necessi- 
lats de professionals especialistes als nivells de 1 'ensen- 
yament primari. ICPCI. BOPC, 102, U 1 8  (O); 106, 
6735 0; 136,8507' (T); 139,8691 (Rect.). 
Proposiciú no de llei sobre l'eiaboraci6 d ' m  norrnaii- 
va reguladom del fincionamenr deis menjadors esco- 
lars. /CPC/. BOPC, 102, 6419 (O); 106,6735 (T); 136, 
8508 0; 139,8691 (Rect.), 
Proposicid m de llei sobre el nou Mapa escolar de Cu- 
talunya. /CE/. BOPC, 102, 6420 (O); 106, 6736 (T); 
136, 8509 (T); 139,8691 (Rect.), 
Proposicid 1 : ~  de llei sobre la modificacid del Decrei 
154,4992, del 20 de juliol. /CITI. BOPC, 102,6421 (O); 
106,6736 0; 136,8509 (T); 139,8691 (Rect.). 
Proposició no de llei sobre ¡a revissid urgent del cobri- 
ment dels vasos dels reactors de les centrals nuclears 
d'Ascó i Vanddius, les mesures de correcció de les es- 
querdes i la infomcid dels riscos que poden compomr 
les dites esquerdes. íCW. BOPC, 102, 6422 (O); 106, 
6737 fl); 141,8757 0. 
Proposició no de Elei sobre els drets dels funcionaris que 
han accedir a la frrncid pública docenr a Catalunya. 
/CPC/. BQPC, 102,6423 (O); 106,6738 0); 136, 8510 
(T); 139, 8691 (Rect.). 
Proposicid no de llei sobre el desdohlamenl de la carre- 
tera N-JS2finS a Ricgol¡. ICFTI. BOPC, 102, 6424 (O>; 
106,6739 (T); 136,851 1 (T); 139,8691 (Rect.). 
Proposicid no de llei sobre I 'ampliació del servei de lle- 
vanem de la Generalifat a Girona fins a Montesquiu i 
Sanr Quirze de ReAora (Osona). JCPTI, BOPC, 102, 
6425 (O); 106, 6739 fT); 136, 8512 u); 139, 8692 
(Rec t.1. 
Proposicid no de llei sobre la revisid urgent dei cobri- 
ment dels vasos reactors de les centrals nuclears d'Ascó 
I i JI i Vandellhs I l .  /CW. BOPC, 102, 6426 (O]; 106, 
6739 IT); 141,8758 (T). 
Proposició m de llei sobre i'elaboracio' d'un estudi de 
les conques dels rius per mesurar el Pla d'acció i de de- 
puradores per sanejar ies aigües i evitar la con;urnina- 
cid. /CPT/. BOPC, 104, 6613 (O); 106, 6740 (T); 136, 
85 12 (T); 139,8692 (Rect.). 
Proposicid ?IQ de Ilei sobre I'elaboracid d'un pla d'acció 
global per  a desconraminar la conca del riu Tordera. 
/CpT/. BOFC, 104,6614 (O); 106, 6740 0); 136,8513 
(T); i 39,8692 (Rect.). 
Proposició RO de llei sabre LQ no-ausoritzacid per u qua- 
li$car de s d  residencial el sector Can Bonet, a Fonrani- 
lles (Baix Empordir). /CPT/. BOPC, 104,6614 (O); 106, 
6741 (T); 136,8513 (T); 139,8692 (Recr.). 
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Proposicicj no de llei sohrz la inclusib de la curretern C- 
154, de Vic (Osona) a Berga (Beupe&), en la Xarxa 
&&ica Secunaria $el Pla de carreteres de Catalunya. 
/CPT/. BOPC, 104,6614 (O); 106,6741 (T); i36,8514 
(T); 139,8692 (Rect.). 
Propusici6 no de EIei subre ies alternatives de la variant 
de la carreiera N-152, al seu pas per Vic (Osom). 
ICKTI. BOPC, 104,6615 (O); 106,6741 0; 136,8514 
(T), 139,8692 (Rem). 
Proposiciú no de llei. sobre la dotmi6 deis centres peni- 
tenciaris d 'establiments especials adequats per LT acollir 
les m r e s  internes i liursfills. /CD/. BOPC, 104, 6616 
(O); 106,6742 (T); 13& 8515 0; 139,8692 (Re~t.), 
Propnsicid no & llei sobre I'agilitació de mesures credi- 
tícies per ai sector pesquer. ICAñP/. BOPC, 104, 6616 
(O); 106,6742 0; 132,8316 (T). 
Proposicid no de llei sobre mesures de suport a la cu- 
mercialirzaci6 del peix procedent del litoml catal& 
/CARPI. BOPC, 104, 6617 (O); 106, 6743 0; 132, 
8316(T). . 

Proposicid no de Llei sobre el control sanitari del peix 
d'impomcid, /CARPI. BOPC, 104,6618 (O); 106,6743 
(T); 132,8317 (T). 
Proposicir(i no de llei sobre la regulaci6 de la ¿mp&acid 
de peix d'origen ncl c ~ t ~ ~ i i t a r i ,  /CAR€'/. BOPC, 104, 
6618 (O); 106,6743 (T); 132,8317 (T). 
Proposició no de llei sobre i'elaboracid i la disfribució 
a h  reclusos d ' w  guia informativa de llurs drets i &i- 
gacions. ICJDI. BOPC, 104, 6619 (O); 106, 6744 ("); 
1 16,7394 (E); 136,&5 16 0; 3 39,8692 (Rect.). 
Proposicid no de Elei sobre el trasllat de pemts  catalans ' 

que compleixen condemna fora de Caraiunya. ICJDI .  
BOPC, 104, 6620 (O>; 106, 6744 0; 136, 8516 (T); 
139,8693 (Rat.) .  
Proposicio' 110 de llei sobre el irmliúi del centre penifencia- 
ri de la Trinirat. de Barcelona. ICTDI. BOPC, 1M, 6620 
(O); 106,6744 0; 136,8517 0; 139,8693 (REL). 
Proposra de resoluci6 per la qual s'instd la Sindicatura 
de Comptes a elaborar un informe de fiscalitzacid de 
i 'Ajuntament de Garriguella (Ah Empor&). ICSCI. 
BOPC, 104,6625 (O); 106,6747 0; 132,8318 0. 
Proposicití no de llei sobre el cantrol sanitan' de les im- 
portucions de fruita estrangera /CARP/. BOPC, 106, 
6747 (O); 113,7175 (T). 
Proposiei6 no de llei per la qual s'insta ei Govern de 
1 'Estat a extremar la vigilhncia sobre possibles casos de 
drimping en la impartacid de fruita u 1'Esm espanyol. 
/CARP/. BOFC, 106,6748 (O); 113,7175 (T). 
Proposicid no de llei sobre l'elaboració d'un estudi eco- 
nZlrnic sobre el preu inicial / preu final de la fruita pro- 
duiüu ¿ comercialitzada u Catalunya. /CARP/. BOPC, 
106,6748 (O); 113,7 175 (T). 
Proposició no de Ilei sobre la inchsid del paratge de 
Portlligat, de Caduqués (Ab Empor&), en el Pia d'es- 
puis d'interh nuturai (PEINI. JCPTI. BOPC, 106, 6749 
(O); 113,7176 (T). 

' 



8788 BUTLLETf OFICIAL, DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Nlim. 141 / 29 de setembre de 1993 

10039 

20040 

10041 

10042 

10088 

10089 

10090 

10091 

10092 

10093 

E0094 

10105 

10106 

10111 

10157 

10230 

Proposicid no de llei sobre la seacrivacid de la Taula del 
sector t2xtil i l’elaboracid d’un programa de suport al 
dit sector. /CE/. BOPC, 106,6750 (O); 113,7176 (T). 
Proposiei6 no de llei sobre Iu creucib de I’Imtitut Cata- 
l& de Prumociú I n d w ~ i a l  (1CP.l). ICJEI. ROPC, 106, 
6750 (O); 113,7177 (T). 
Proposkid 1f0 & llei sobre el Ph dE suport per al desnvo- 
@ment a’e Ea petita i la m i t j a  empresa indusninl de Ca- 
talunya. /CEL BOPC, 106,6751 (O); 113,7177 (”). 
Proposició no de llei sobre la creació de la Direccid Ge- 
neral de la Petita i la Mitjana Empresu. ICIEJ. BOPC, 
106,6753 (O); 113,7177 (r). 
Proposició no de llei sobre la rleclaraci6 dfi 74na de 
Protecció Especial ddv municipis de Sant Andreu de la 
&rca i Sant Vicerq deh Horts (Baix Llobregat) i de 
Castellbisbal (Vall& Occidental). /CFT/: BOPC, 1.06, 
6753 (O); 113,7178 0. 
Proposició no de llei sobre la declaració de z;7na de 
Proteccici Especial dels municipis d’EI Papiol, Pulleju i 
Molins de Rei (Baix Llobregat). /CITI?/. BOPC, 106, 
6754 (O); i 23,7178 p). 
Proposiciii no de llei sobre la declarucid de 7ana de 
Protecciti Especial del municipi de Vic (Osona). / C E / .  
BOPC, 106,6755 (O); 113,7178 0. 
Proposici6 RO & llei sobre la $ecluruc¿6 de Zona de 
Proteccid Especial del municipi de Manresa (Bages). 
/CM‘/. BOPC, 106,6755 (O); 113,7179 (T). 
Proposició no de llei sobre la declaració de 7 ~ n r z  de 
Proteccií5 Especial del municipi & Mamrd (Maresme). 
/CPT/. ROPC, 106,6756 (O); 113,7179 (T>. 
Proposici6 no de llei sobre la declarai6 de Zona de 
Protecció Especial dei municipi de Madoreli (I?& Llo- 
bregat). ICPTI. BOPC, 106,6756 (O); 113,7179 (T). 
Proposicio’ no a!e Elei sobre la declaraci6 de Zona de 
Proteccih Especial del municipi de !’Hospitalet de Llo- 
bregat (Barceiund.s). /CPT/. BO%, 106, 6757 (O); 113, 
7180 (T). 
Pruposicid 1u7 de llei sobre la inclwió de comarques di- 
verses dins els objectius 2 i Sb) dels Fons Estructurals 
Comuniran’s. /CITI. BOPC, 106, 6757 {O); 113, 7180 
(T) * 

Proposicid no de llei sabre l’elaboracib d’un estlrdi de 
l’aplicacid del sistema de f inanpnent  del concell eco- 
n h i c  a Camlunya. /CEF/. BOPC, 106, 6758 (O); 113, 
7280 0. 
Proposicid no de &i sohre /‘increment del nombre d’as- 
soráidors de benzina sense plom a les benzineres. /CIE/. 
BOPC, 106,6759 (O); 113,7181 0. 
Proposició no de llei sobre l’elahoracib d’un pla espe- 
cial de protecció del medi natural i del pnisaige del riu 
Fou. /C€T/. BOPC, 106,6759 (O); 1 13,7181 (T); 11 8, 
7471 (T); 124,7832 (E). 
Proposició no de llei sobre la restiluci6 del subministra- 
ment d’aigcca a toses les masies ufectudes per la perfora- 
ció del srinel de Bianya, /CPTi. BOPC, 209, 691 i (O); 
113,7181 (T). 
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Proposicid no de liei sobre el millorart‘ent de la infms- 
tructura de la via &i tram Figueres-Portbou (Ali Em- 
por&). /CITI. BOPC, 109,6913 (O); 113,7183 (T). 
Proposició no de llei sobre I’institut de fnrmució profes- 
siunai Escola Idu.win1 de Sant Narcís. / C W .  BOPC, 
111,7048 (O); 113,7183 (T). 
Proposició no de llei sobre la viabilitat industrial de 
1 ’empresa INPACSA,. de B~ahguer (Noguera j. ECW. 
BOPC, i 1 I ,  7049 (O); 1 13,7184 (T). 
Proposició no de llei sobre la construcció d’un pont SQ- 

h e  el riu la Muga a Cubanes (Alt Empor&). /CpTI 
BOPC, 11 1,7050 (O); 113,7 184 e). 
Proposicid no de llei sobre la carretera C-260 de Figue- 
res u Roses (Alt Empor&). ICPTI. BOPC, i 11, 7051 
(O); 113,7185 (T). 
Propmicid no de lki sobre el Centre de F o m c i d  Pro- 
fessional de Sant Narcís, de Girona. ICPCI. BOPC, 1 I 1, 
7052 (O); 113,7185 (T). 
Proposició no de llei sobre el desplegament de l’article 
8, del Decret 238/1987, clel20 de juliol. ICPSI. BOPC, 
113,7135 (O); 1 2 0 , 7 5 5 2 0 ;  127,8036 (T). 
Proposició no de llei sobre la difusió dels valors, els 
principis i els béns jurfdics proregits pel  nostre ordena- 
ment jurídic. /CJDl. BOPC, 113, 7186 (O); 120, 7554 

Proposició no de ik i  sobre el tractament de la plaga del 
crunc raig ai delta de 1 ‘Ebre. /CARP/. BOPC, 1 13,7  t 87 

Propusiei6 no de llei sobre la consíruccid d‘un pont da- 
munt eE Ter que meix les carreteres de la Bisbal i l’Es- 
tartir (Girods-Baix Empordd). ICPTI. BOPC, 1 13’7 I87 

Proposiciri rw de llei sobre les mesures per a construir 
l’escola local de Fontcoberta (Giro&). ICPCI. B O R ,  
113,7188 (O); 120,7554 (T>. 
Proposició no de llei sobre la mdijicació del Decret 
184/1988, d ’ l l  de jdiol ,  sobre la composkid i la consti- 
&mi6 dels consells escoiars territorials. JCPCI. BOPC, 
116,7395 (O); 120,7554 (T). 
Proposicid no de llei sobre les publicaciorts de cardcter 
nazi, feixista u racistd. /CPC/. 30PC, 116, 7395 (O); 

Proposici6 rw de llei sobre Ea tramesa a cots ets ajbra- 
ments d’un exemplar del t a i  del Pla terrirorial. ICPTI. 
BOPC, 1 18,7471 (O); 120,7555 (T). 
Proposicid no de llei sobre el compliment, la presentació 
i l’aprovacid del Pla hidral6gic de les conqrres internes 
de Catalunya. ICPTI. BOPC, 11 8, 7472 (O); 120,7555 

Propusició nu de llei sobre UII estdi  d ‘impacte ambien- 
ral de la Paperera San Marco, SA, Q Mediona (Alt Pene- 
dis). ICPTI. BOPC, 120,7555 (O); 127,8037 (T). 
Propsició RO de Elei sobre la modi$cació de la decisió 
rle desplapr rota la producció de I’empresa Tecnima- 
gen, SA, a EVI altre país europeu. I C W .  BOPC, 127, 
8037 (U); 136,85 I7 (T). 

(T); 129,8164 (E). 

(O); 120,7553 (T). 

(O); 120,7553 (T). 

120,7554 0. 

VI. 
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Proposicid no de llei sobre la supressió de barreres en 
els aurobums de ~~DISQOTT públic urb21. ICPSI. BOPC, 
127,8038 {O); 136,8518 (T). 
Proposicw no de llei sobre un projecte de consrruccw d 'un 
pom en el riu Ter m r e  Medinyh {Giro&) i Verges (Baix 
E m p o A ) .  EFW. BOR,  127,8038 (O); 136,8518 (T). 
Proposicid no & llei sobre I'arnplinci6 de la informació 
mefeoroI6gica dels diferents mirjans de la Corporacib 
Catalana de Rddio i Telmisió. ICPCI. BOPC, 127, 8039 
(O); 129,8280 (Rect.); 136,8518 (T). 
Proposició no de llei sobre la incorporació a plantilla 
de treballdors de RTVE- ICPSI. BOPC, 127,8040 (O); 
136,8519 (T). 
Proposicid rw de llei sobre la nonnalirzació lingüística 
dels documents elaborats per les caiws i Les cambres de 
la propietat urbana. ICPCI. BOPC, 132, 8318 (O); 136, 
85 19 0. 
Proposició no de Uei sobre la inclusid de la comarca del 
Baix Ebre corn u zona elegible per a I'obiectiu 5b) dels 
Fons Estructurals Comunitaris, amh cardrcter d 'urgin- 
cia. /CPT/. BOPC, 132,83 19 (O); 136,8520 (T). 
Proposicid no de llei sobre la protecció de la p l a  i el 
poratge de Cartell, a Palamds (Baix Empordt3). /CpT/. 
BOPC, 132,8320 (O); 136,8520 (T). 
Proposicid no de llei sobre 1 'ampliaci6 $ns a la frontera 
del tercer carril de /'autopista A-7. /CE/. BOPC, 132, 
8320 (O); 136,8520 (T). 
Proposicid rw de Ilei<sobre la prateccid i la conservació 
de les mines de I'esglisia i e! convent de Mijaran (Val 
d'Aran). /CPC/. BOPC, 132,8321 (O); 136,8521 (T). 
Proposicid no de llei sobre l'impacte ambiental de la 
construcció de la presa de la Llosa del Cavall, al Solso- 
nks. ICPTI. BOPC, 136,8521 (O); 141,8758 (T). 
Propsició no de llei sobre el subminisirument d'aigua 
als municipis del nord d'Osona i la cmstmcciú de la 
presa de Forat Mico', ICPTI. BOPC, i36,8522 (O); 141, 
8759 (T). 
Proposicici no de llei sobre ¡u grutuiSat del peatge en el 
tram de Martorell de I 'autopista A-7, mentre no es pugui 
circular per la carretera N-340. ICPTI. ROPC, 136, 
8523 (O); 141,8759 (T). 
Proposicid no de llei sobre els missatges publicitaris 
institucionals que poden incitar al cotmm de drogues 
legals. ICPSI. BOPC, 136,8523 (O); 141,8759 (T). 
Proposicid no de llei sobre les W U S ~ S  de i'avaria de la 
subesmció transformadora de Sant Andreu. ICW. 
BOPC, 136,8524 (O); 139,8672 (Rect.); 141,8760 (T). 
Proposkici no de fiei sobre Ea creacid d 'una comissid inter- 
d e p a ~ - ~ ~ ~ m t d  per a Ea regulacid munI de la campanya de 
hhi ta  /CARP/. BOPC, 136,8525 (O); 141,8760 0. 
Proposició no de llei sobre I'edicid dels cartells propa- 
gamiisrics de la festa de lafiitloxera. ICPCE. BUPC, 139, 
8672 (O); 141,8760 (T). 
Proposició no de llei sobre la neteja de residus scilids 
dels úl~ims vint quillimetres de lleres dels rius de Catah- 
nya. /CPT/. IZQPC, 139,8673 (O); 141,8761 (T). 
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Proposici6 no de llei -sobre l'incrernent dei peatge de 
l'auropisra A-16 del Garraf: /CPT/. BOFC, 139, 8674 
(0); 141,8761 (T). 
Proposició no de llei sobre la consinui'tak de les factories 
de Torras Papel, SA a Sum'a de Ter (Gironks) i a.Sant 

Joan les Funts (Garrotxa). /CE/. BOPC, 139,8674 (O); 
141,8761 (T). 
Proposició no de lleisobre la seguretat dels bém mobles 
integrants del P a r i m n i  histhnco-cultural catal& 
BOPC, 141,8762 (O). 
Proposició no de llei sobre la refortpur del trupt i la mi- 
llora del paviment de E'eix del Uobregat en el rram COM- 

prks entre Manresa (Rages) i Abrera (Baix Llobregat). 
BOPC, 141,8762 (O$. 
Proposició no de llei sobre Luflexibiiitzuci6 de les codi- 
ciam per a la concessi6 de beques d'estudis als fi fills deis 
pagesos. BOFC, 141,8763 {O). 
Proposició 150 de llei sobre i'assegurant.a ugrdria inte- 
gral per als cereals i e lsmters .  BOPC, 14 i, 8763 (O). 
Proposicid no de llei sobre ¡'ingrés d 'Andorra a I'Orga- 
nitmcid de les Nacions Utzides i sobre la internacionalit- 
zació de la culruru catalana. BOPC, 141, 8764, 8764 

Proposició no de llei sobre elfutur de I'empresa ABB 
SABADELL, SA. BOPC, 141,8765 (O).  
Proposicid de llei sobre l'equiiihri emre l'oferta i Ia 
d e m &  de places en les escoles públiques. BOPC, 14 1, 
8766 (O). 
Proposicid no de llei sobre els incendis foresrais. BOPC, 
141,8767 (O). 
Proposició no de llei sobre les consegü2ttciw de f'incen- 
di declara; als municipis de Vespella de Gai& i el Catllar 
(Tarragonts) el dia 5 d'agost. BOPC, 141,8768 (O). 

(0). 

3J0.40. Projectes i propostes de resolució 
d'actuacih davant les Corts Generals 

9240 
i 9263 Proposta de resolucid per la qual s 'acorda de presentar 

a la Mesa del Congrés dels Dipututs la Proposició de 
llei orgirnica per la pubEicacid de lleis i normes de com- 
pliment obliga1 en totes les llengües oficials en I'Estat 

BOPC, 131,8259 (T); 136,8526 (T). 
/COAG/. BOPC, 100, 6268 (O>; DSPC-P, 55 (T); 

3,15. Mocions 

I2516 Moció subsegüent a la inielpeflació al Consell Executiu 
sabre la polírica ReneraE de subministrament elkcrric a 
Caralunya. BOPC, 140,8707 (O>. 
Mocid subsegüent a la inrerpetkcid al Consell Executiu 
sobre la politica dadabocadors de residus sdlids. BOPC, 
140,8707 (O). 

12527 
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3.20. fnterpeHacions 

5900 

8&95 

8957 

8958 

8959 

9125 

91 26 

'9147 

9226 

9364 

9385 

9386 

98 19 

9855 

9&&R 

9889 

10022 

1 O024 

10037 

1007 1 

10234 

10606 

Interpethcid a3 Consell F?ecutiu sobre la política de 
formacid professional ocupacional. BOPC, 60, 3659 
(O); 70,4424 (T). 
Interpetlacio' ai Consell Execuiu sobre la politica gene- 
ral de finangament del transpoH de viatgers a Cutalu- 
nyu. BOPC, 102, W27 (O); 132,8327 (T). 
Imerpehci6 al Cun;ell Executiu sobre la indústria dis- 
cogrdfica. BOPC, 102,6427 (O); 132,8327 (T). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la indústria cine- 
marogr$?ca. BOPC, 102,6427' (O); 132,8327 (T). 
Interpetlació al Consell Execrciiu sobre La situucid del 
m6n editurial. BQPC, 102,6428 (O); 132,8327 (T). 
Inserpetlació al Consell b c u í i u  sobre EU política d'in- 
dustrialitmció de les zones en recemib: BOPC, 100, 
627 I (O): 132,8329 (T). 
Interpetlacici al Consell Executiu sobre la fornureid la- 
boral. BOPC, 100,6271 (O); 132,8327 (T)& 
lmtrpeilacid ui Consel! Facuriu sobre la situacid de E 'atur 
a Cutuhnya BOPC, 100,6272 (O); 132,8327 0. 
Interpetlacid ai Consell Executiu sobre els coiisells co- 
marcals. BOPC, i00,6272 (O); 132,8328 (T). 
intequethib al Consell Executiu sobre ei foment de la 
reactivacid i la dinmitzacid econdrniqum i la creucid 
d'ocupacid. BOPC, 100,6272 (O); 132,8328 (r). 
interpeliació al Consell Executiu sobre la politica de 
f o m c i d  professiontrl. BOPC, 102,6430 (O); 132, 8323 
VI. 
Intevellacid al Cornell Executiu sobre el funcionament 
educatiu i administratiu dels ceritres públics d 'educacio' 
d'adults. BOPC, 106,6764 (O$; 132,8328 (T). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre ia pesca a Cata- 
lunya. BOPC, 104,6526 (O); 132,8328 (T). 
lnterpetlació al Consell E ~ c u t i u  sobre E 'estructiiracid 
de E'ensenyameni universitari. BOPC, 104, 6627 (O); 
132,8328 (T). 
Interpetlaci6 al Consell Executiu sobre 10 prestació so- 

cial substituthria. BOPC, 106, 6765 (O); 132, 8328 (T). 
intelpetlmid ai Cornell Executiu sobre i 'amr juvenil. 
BOPC, 104,6627 (O); 132,8328 (T). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre el dmenvolupa- 
ment del Pla integral de la gent gran. BOPC, 106, 6765 
(O); 132; 8328 (T). 
inzerpetlació al Consell Executiu sobre 1 'habitar8 e p i -  
biic. BOPC, 106,6766 (O); 132,8328 (T). 
Interpetlacid ui Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment de la reforma dels serveis priman's dz salut. 
BOPC, 106,6766 (O); 132,8328 (T). 
XnterpeIlació al Consell Executiu sobre les mutualitats 
de previsid social. BOPC, 106,6767 (O); 132,8328 (T). 
Iniespetiació al Consell FAecutiu sobre les institucions 
d'iniciativa social. BOPC, 109, 69 15 (O); 132, 8328 (T). 
Interyetlació al Consell Executiu sobre la reinserció 
dels prems alliberats condicionals i definitius. BQPC, 
120,7556 (O); 132, 8328 (T). 

10607 

10658 

11379 

11576 

1 1660 

f. 1921 

11951 

1199s 

11996 

12333 

12341 

12342 

12371 

12470 

12471 

12472 

i 2489 

I2662 

Intelpetiacid al Consell Executiu sobre els moviments 
associatim i les entitais de caructer cívic i veinnl. 
BOPC, 113,7 189 (O); 132,8328 0. 
Interpetlacib ai Consell Executiu sobre polfiica esporli- 
va. BOPC, 113,7189 (O); 132,8328 (T). 
Interpetlació al Consell Executiu sobre el f inanpnen l  
de la xuma vidriu de Catutunyu. ROPC, 126, 7996 (O i 
T); 132,8328 (T); 139,8675 (T). 
Intelpeilació al Consell Executi14 sobre el fomenr de les 
iniciatives econdmiques enddgenes a les comarques de 
Catalunya. BOPC, 132,8329 (O).  
lnteipetlacid al Consell Executiu sobre In prevencid de 
la sinistralitat laboral, BOPC, 132,8329 (O). 
interpellacid al Consell Executiu sobre la promoció del 
cooperativisme. BOPC, 136,8527 (O>. 
irderpethcid al Consell Executh sobre la prevertcid 
d'incendis foresials. BOPC, 136,8527 (O). 
lnterpeilació al Consell Executiu sobre I 'oordenacid del 
litoral a Cutalmya. BOPC, 136,8528 [O). 
Znterpethcid al Consell Ewcutiu sobre la gestid de la 
superfcieforestal. BOPC, 136,8528 (O). 
Inierpetlaciú al Consell Executiu sobre la política lin- 
güística en el sistema educatiu. BOPC, 141,8769 (O). 
Znterpehció 'al Consell Executiu sobre e h  treballadors 
estrangers extracornuniraris a Catalurrya. BOPC, 141, . 

8769 (O$. 
Interpetlació al Consell Executiu sobre Ea projeccid a- 
terior de la cultura CQS&RQ. BOPC, 141,8769 (O). 
Interpetlacid al Consell Executiu sobre la coordinució 
de les policies locals a Catalunya. BUFC, 141, 8770 
0. 
interpellacin' al Consell Executiu sobre la pol ftica juve- 
nil. BOPC, 141,8770 (O). 
Interpethcid al Consell Executiu sobre la política ca- 
mercia!. BQFC, 14 l ,  8770 (O). 
InterpeSlmid al Consetl Executiu sobre la política idus- 
trial. BOPC, 141,8771 (O). 
lntelpetlacid al Consell Executiu sobre Ia contaminació 
atmosfirica a Carcrhnya. BOPC, 141,8771 (U$. 
Inrepdlucid al Consell Excutiu sobre la millorLz del 
s is tem de finangamens de 2a Generalitat de Catalunya. 
BOPC, 141,877 1 (O i T). 

4. INFORMACX6 
4.87. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

I Recurs d 'inconstitucinnulitat inte p s a r  pel Govern de 
/'Estat contra la Llei de Pesca Marítima de Catalunya 
BOPC, 144/N, 6975 (AC); 147JII, 7118 (ALFP); 158111, 
7528 (ALFP); SflV, 264. (STC). 
Recurs d'incQnstitucionalitat interposa pel Parlament 
contra la k y  13/1986, de 14 de d r i l ,  de Fomento y 
Coordinacidn General de la Xnvestigacidn Científica y 

I 
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Técnicu (Resoluci6 8MI: BOPC, l#fli, 6965) BOPC, 
147m, 7122 (AC i ALP) ;  2 6 W ,  1191 (STC). 
Recurs d'inconsritucionalitat interposat pel Parlament 
contra el Real Decreto tegisiativo 78¡/1986, de 18 de 
abril, por el que se apnreba el Texto Refundido de Ias 
Dispusiciones h g a h  Vigentes en Materia de Régimen 
Local (Resolució 8MI: BOPC, ¡43AI, 6943). BOPC, 
147/II, 7127 (AC i f i F P ) .  
Recurs d'inconstitucimalitat interposat pel Govern de 
I'Extd contra la Llei d'ardenacib dels ensenyaments no 
reglars en el rdgim educatiu com' i de creaei6 de I'Jnqti- 
suz Caab & Noves Professions. BOPC, lW/II, 7688 
(AC i ALFP); 4911v, 2567 (STC). 
Recurs d'inconsfitucionu Liiat intepomt pel Govern de 
1'Estat contra Ia Disposició Addicional de la Llei sobre 
Residw Indwsrials, creada pel Decret Legislatiu 
64983, d'Adequacid de la Llei a la lvomktiva Cornuni- 
thrh. BOPC, 173/D, 8866 (AC i ALFP); 53/IV, 3041 

Recurs d 'inconstitucionalituf interposat per cinquanta- 
sis dipuiats del Congrés contra la Llei d'Equipaments 
Comercials. BOPC, 214111, 11010 (AC); 215m, 13080 
(ALFP); 133/iV, 8377 (STC). 
Recurs d 'inconstitucionalitut interposat pel Govern de 
1 'Estat contra la &i Municipal i de R2gim h c a l  de Ca- 
talunya. BOPC, 216m, 11132 (AC i ALFP); 235/II, 
12201 (ALFP). 
Recurs d 'inconstituciomlitat interposat pel Govern de 
1'Estnt contra la Llei de Regulació del Transpon de 
Viatgers per Carretera rnitjmpnf Vehicles de Motor. 
BOPC, 224112, 11469 (AC i ALFP); 245/L, 12902 
WFV. 
Recurs d 'inconstitucionalitat interposat pel Govern de 
¡'Esrat contra 10 LEei de successió intestada. BOPC, 
224/Ii, 11473 (AC i fiFP);  iO/IV, 434 (AC); 16, 715 
@D); 18, 842 (Rect.). 
Recurs d 'inconsriiucionaliiat interposat pel Parlament 
contra b Uei 16/1987, del 30 de juliol, d'Uraknaci6 
dels Transports Terrestres (Resolucid 135flI: ROPC, 
22M, 11375, i 229fl1, 11865). BOPC, 227!U, 117% 
(AC i ALFP); 229m, 11865 (Rect.). 
Recurs d 'inconsiitucionulirar interposat pel ParlamEnt 
contra la Llei Orgbnica 54987, dei 30 de juliol, de De- 
legació de Facultats de l 'Estat a les Comunitats Aut6no- 
mes en relació amb els Transpons per Carretera i Cable 
(Resolució 13WI: BOFC, 222LU1 11375,22&4'?, 11 746, i 
229fi1, P2865). 30PC, 227m, 11764 (AC I ALP); 
229íIi, 11865 (Rect.). 
Recurs d 'inconstifucionalisar interposat pel Govern de 
¡'Estat contra la Llei Regdadora de I'Administracid Hi- 
drhulica de Caralunya. BOPC, 239LU, 12390 (AC i 
ALFP); 252íE, 13367 (ALFP). 
Recurs d'inc~nstiiucionalitt inte ?posat pel Goveni de 
1'Estat contra la Llei d'Incompatibilitats del Persoltal nl 
Servei de l'tldministrucid de la Generalitat. BOPC, 
257A, 13656 (AC); 258JII, I3701 (ALFP). 

csw. 

Recurs d'inconstitucbmiifat inretposat per c i n g w - q u a -  
tre s e d o m  conira la Ui per la qual s 'establekn els C i -  
teris & ~ i m n p n e n ~  LM  PE^ Onic d'Obres i Serveis de 
Catdmya i les Bases per a la Selecci6, la Dimibtició i el 
Financcunent de les Obres i els Serveis a irrcloure-hi. 
BOPC, 25Mü, 13707 (AC); 6rm, 140 (M). 
Recurs d'inconstituciomlitut interposat pel Govern de 
I'Estar contra la Llei per la qwl s'estableixen els Crite- 
ris de F i n a q m n t  dei Pla ortic d'Qlires i Serveis de 
Catalunya i les Bases per a la Selecció, la Distribucid i 
el F i m p m e n t  de les Obres i els Serveis a incloure-hi. 
BOPC, 258m, i3707 (AC); 6ID1,140 (ALFP). 
Recurs d'inmmtitucionalitat interposai pel ?arlament 
contra la Llei 10/1988, del 3 de m i g ,  de Televisió Pri- 
vaala (Resoluci6 7fiII:  BOPC, 9flI1, 1%). BOPC, 10,231 
(AC i ALFP); 12,473 (T). 
Recurs d'inconstihrcianulit~r interposat pel Purlament 
de Catalunya contra la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del 
Mercada de Valures (Resolució J&WI: BOPC, 19, 
1072). BOPC, 19,1139 (AC i ALFP). 
Recurs d 'imonstitucionalitat interposat pel Parlament 
de Catalunya contra la Ley 32/19&8, de 20 de Noviem- 
bre, de MUWS (Resolució 37/11: RQPC, 38, 2699). 
BOPC, 4 1,28 12 (AC i ALFP); 43,2943 ( R e L ) .  
Recurs d 'inconstimcionuiht inierposat pel Parlament 
de Catdunya contra la tey 39/1988, de 28 & Diciern- 
bre, Reguladora de las Hociendm hcalea (Resolucid 
50LW EOPC, 53, 3409). BOPC, 53, 3424 (AC); 55, 
3574 (ALP) .  
Recurs d'inc~nstitucionalitat interposat pel Govern de 
]'Estar contra la Uei  13/1988, dei 31 de Desembre, de 
Prmsupost de la Generalitat de Catalunya i de les Seves 
Eniitats Authmmes i de les Entitats Geskores de la Segu- 
retat Social per al 1989. BOPC, 67, 4217 (AC); 78, 
4989 (ALP) .  
Recurs d 'inconstihrcionulitot interposar pel Parlament 
& Catalunya contra la Llei 411989, de I'Estat, del 27 de 
Maq, de Conservacid dels Espais Nuturals i de Ea Flora 
i la Fauna Silvestres (Resolucid 74/fi: BQPC, 78). 
3UPC, 78,4997 (AC); 88,5798 (AIZP). 
Recurs d 'inconstitucionalitat interposat pel President 
del Govern contra la Llei 6/1989, de 25 de Maig, de Mo- 
dificacid de la Uei 191985, de I'l de Juliol, de Caixes 
d'Es;alvis de Cutalunya. BOPC, 92, 5996 (AC); 95, 
6197 (ALW); 82,5017 (STC). 
Recurs d'inc~ns~iihccionulitar interposat pel Parlament 
de Catalunya contra la Llei de ¡'Estat 20,4989, del 28 de 
Juliol, d'Aduptació de l'llmpzcs sobre la Renda de les 
Persones Físiques i de I ' h p o s r  Extraordinari sobre el 
Parrimoni de les Persones Físiques (Resolucib 8 6 I I I ,  
BOPC 102/III, 6517). BOPC, 102, 6558 (AC); 104, 
6705 (ALFP). 
Recurs d 'incanstitucionaliiat interposat pe! President 
dcl Govern de I'E.stut contra la Llei 7/1991, del 27 
d'abril, de filiacions. BOPC, 289, 19749 (AC); 298, 
202141 (ALFP); 16,716 (RD); 18,842 (Rect.). 
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Qüestid d'inconstitucionalitat p Eantejada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya respecte u la Llei 
9/1984, del 5 de marc, de Fires Comercials. BOPC, 
304/m, 20801 (AC); 314m, 21832 (ALFP);  95IIV, 
5780 (STC). 
Recurs d 'incunstituciomlitat interposat pel President 
del Govern contra la Llc; ' 5,4991, del 10 de juliol, de 
les Policies hcais  de Catdunya. BOPC, 316, 22021 
(AC); 322,22477 (ALFP}; 9SAV, 5790 (STC). 
Recurs d'etnpura ncim. 1656191, interposat pe¡ Grup 
parlamentari d'lniciafivu per Catalunya contra la Reso- 
iució de la Mesa &E Pariument de Catalunya, de no-ad- 
niissid a t r h i t  de la Proposició de Uei per al Foment 
de lu Fuu. BOPC, 322, 22482 (AC); 330, 23204 

Recursos d'inconstitucionalitat interposats pel presidenr 
dei Govern de i *Estat i pel senyor Fealerico Trillo-Figue- 
rou Murtínez-Conde, comissionat per m's de cinquunta 
diputars del G. P. Popular contra la Uei 2311991, de1 29 
de novembre, de cornerc interior. BOPC, 10,433 {AC); 
37,1741 (ALP).  
Qiiesti6 d'incomtituciomlitar phntejadu pel Tribunal 
Supen'ar- de Justícia de Catalunya respecte a les lleis 
Y1987, del 4 d'abn'l, de r2gim provisional cie les compe- 
h c i e s  de les dipuracions provincials, i 2311987, del 23 
de desembre, d'obres i serveis municipals i provincials. 
BOPC, 29,1328 (AC); 32,14M (ALP).  
Qüestió d'inconstitucionaiitt nlim. 2567/92, planteja& 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte 
a les IJeis Y1987, del 4 d'uhil, del r2girn provisional de 
LES competncies de les diputacions provincials catala- 

(ALFP). 

nes, 23/1987, del 23 de-&aemhre, d'abres i serveis mu- 
nicipals i provincials, i 13/1988, del 31 de desembre, de 
pressupostos de la Generolirirt de Catalunya per al 
1989. BOPC, 58,3395 (AC); 62,3781 (ALFP). 
Recurs d'inconstituciortalitar &tro h Llei orglLrzicu 
Y1992, del 29 d'octubre, de regulació del tractament 

automatitw de les dades de carbcter personal (Resolu- 
ció 56m: BOPC, 7MVt 4692). BOPC, 75, (AC); 75, 
4725 (ALI?"); 73,4862 (Reat.). 
Qiiestio' d'inconstitucionalisut núm. 587/93, phtejacla 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte 
a la Uei WI987, del 5 de gener, que estableix un reca- 
mec sobre la tnxa estaral que grava les r&quirtes escu- 

rabutmques. BOPC, 100, 6296 (AC); 102, 6444 
CALFn. 
Qüestid d'imonstiiuciondiiut núm. 14U4/93J plantejada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte 
a les lleis 5AB7, del 4 d'abril, de dgim provisional de 
les comperkncies de les Diputacions Provincials, i 
23/1937, del 23 de desembre, per la qual s 'estableiam 
els criteris de f i l la~ament  del Pla únic d'obres i serveis 
de Catalunya. BOPC, 127, 8054 (AC); 131, 8267 
I f i W .  
Qüestió d'incomtimciona.litat núm. 214Ui93, plantejada 
pel Tribunal Superior de Justfcia de Catalunya, respecte 
al Decret legislatiu I /J990 ,  dei 12 de juliol, pel qual 
s'apravn el TExr refds dels texfus legals vigents a Cu&- 
lunya en mutkriu urbanística, i el text refús de la I A i  so- 

bre el d g i m  del shl i ordenació urb- aprovat pel 
Reial decret 1346/1976, del 9 d'ubril, ROPC, 141, 0779 
(AC i ALFP). 
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