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AJUNTAMENTS

Arenys de Mar

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 29 d�octubre de 2008, va
acordar aprovar inicialment l�Ordenança
municipal reguladora de la implantació d�u-
sos comercials a Arenys de Mar, acord que es
va fer públic en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 263 de data 1 de novembre
de 2008, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 5253 de data 7 de
novembre de 2008 i en el diari El Periódico
de data 3 de novembre de 2008 (pàg. 27).

Atès que durant el termini d�informació
pública no s�hi ha presentat cap reclamació
ni al·legació, l�aprovació inicial ha esdevin-
gut definitiva, motiu pel qual es publica a
continuació el text íntegre de l�ordenança:

CAPÍTOL I. - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. - Objecte
Constitueix objecte de la present Orde-

nança la regulació dels usos de les plantes
baixes dels edificis de l�àmbit territorial des-
crit a l�article 3, restringint la implantació de
determinades activitats admeses pel Pla
General d�Ordenació d�Arenys de Mar, per
tal d�assolir una coexistència equilibrada dels
diversos tipus d�usos i activitats en aquestes
zones, creant una continuïtat de façana
comercial amb poder d�atracció suficient per
a constituir-se en un motor per al comerç tra-
dicional del municipi i per al seu desenvolu-
pament urbà, econòmic i social.
Article 2. - Fonament

La present Ordenança és una manifestació
del principi d�autonomia de les entitats locals
consagrat a l�article 140 de la Constitució, i
de l�exercici de la potestat reglamentària pre-
vista a l�article 4.a) de la Llei de Bases de
Règim Local, que s�atorga als municipis dins
l�àmbit de les seves competències definides a
l�article 25 de la mateixa Llei, i a l�article 63
de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, potestat que permet la intervenció
de l�activitat dels ciutadans sense més límits
que la subjecció a la Constitució i a les Lleis,
segons l�article 9 de la Constitució, i als prin-
cipis d�igualtat de tracte, congruència amb
els motius i fins justificatius i respecte a la lli-
bertat individual, tal com assenyala l�article
85.2 de la Llei de Bases de Règim Local.

Així mateix, la present Ordenança es dicta
a l�empara d�allò previst a l�article 79 de les
Normes Urbanístiques del vigent Pla General
d�Ordenació Urbana d�Arenys de Mar, que
preveu que en sòl urbà mitjançant una orde-
nança específica poden fer-se més restrictives
les determinacions del Pla pel que fa a la
localització i característiques dels usos adme-
sos.
Article 3. - Àmbit territorial d�aplicació

1. Des del punt de vista territorial, l�Orde-
nança resulta aplicable únicament i exclusiva
a les següents vies del municipi d�Arenys de

Mar:
- Riera del Bisbe Pol / Riera del Pare Fita:

per la banda de la dreta (en sentit pujada) des
de Passeig Xifré fins a Passatge Pompeu
Fabra; i per la banda de l�esquerra (en sentit
pujada) des de Platja Cassà fins a Passeig de
Ronda.

- Pl. de l�Esglèsia-Pas sota Estudi,
- C/ d�Avall,
- C/ Josep Anselm Clavé (c/ Ample),
- Rial de Sa Clavella fins als 5 cantons.
- Passeig Xifré.
- Platja Cassà.
- C/ d�en Riera. (entre Platja Cassà i Pl. de

Flos i Calcat).
- Pl. de Flos i Calcat (Pl. del Casino).
La delimitació exacta d�aquest àmbit terri-

torial d�aplicació de l�Ordenança queda deli-
mitat en el Plànol d�Ordenació d�Usos que
s�integra en la present Ordenança.

2. Dins l�àmbit territorial d�aplicació defi-
nit a l�apartat anterior, es distingeixen a efec-
tes de l�ordenació continguda a l�article 6
dues àrees de restricció:

a) Àrea de Restricció Total. Comprèn les
següents vies:

- Part baixa de la Riera: per la banda de la
dreta (en sentit pujada) des de Passeig Xifré
fins a c/del Bisbe Vilà i Mateu; i per la banda
de l�esquerra (en sentit pujada) des de Platja
Cassà fins a c/ de l�Església -a l�alçada del
Calisay-.

- Alguns carrers del casc antic connectats
a la Riera: Pl. de l�Esglèsia-Pas sota Estudi, c/
d�Avall, c/ Josep Anselm Clavé (c/ Ample),
Rial de Sa Clavella fins als 5 cantons.

b) Àrea de Restricció Parcial. Comprèn les
següents vies:

- Part alta de la Riera: des dels límits de la
part baixa de la Riera fins a Passeig de Ronda
(costat esquerre) i Passatge Pompeu Fabra
(costat dret).

- Alguns carrers del casc antic no connec-
tats a la Riera: Passeig Xifré, Platja Cassà, c/
d�en Riera (entre Platja Cassà i Pl. de Flos i
Calcat), Pl. de Flos i Calcat (Pl. del Casino).
Article 4. - Àmbit temporal d�aplicació

La present Ordenança, sens perjudici
d�allò que es preveu a la disposició transitò-
ria, s�aplicarà als usos i activitats per als quals
se sol·liciti llicència o es formuli comunica-
ció prèvia de nova instal·lació, modificació,
transformació o ampliació, a partir de la seva
entrada en vigor.
Article 5. - Edificacions afectades.¡

La regulació d�usos continguda en aquesta
Ordenança és aplicable únicament i exclusi-
va a les plantes baixes exteriors amb façana
(aparador o entrada) a les vies delimitades en
l�apartat anterior.

CAPÍTOL II. - REGULACIÓ DELS USOS

Article 6. - Règims de restricció
1. S�estableixen dues tipologies o règims

de restricció, total i parcial.
2. Règim de Restricció Total.
A les plantes baixes exteriors amb façana

(aparador o entrada) a les vies incloses a l�À-

rea de Restricció Total definida a l�article 3.2
de la present Ordenança, malgrat la qualifi-
cació que els assigni el Pla General d�Orde-
nació d�Arenys de Mar admeti els usos d�ha-
bitatge, de bar, restaurant i similars, comer-
cial, d�oficina, de magatzems, industrial,
sanitari, educatiu, recreatiu i/o esportiu, tal
com en ell vénen definits, no es podrà
implantar cap de les activitats catalogades
com a restringides a l�article 7 d�aquesta
Ordenança.

3. Règim de Restricció Parcial:
A les plantes baixes exteriors amb façana

(aparador o entrada) a les vies incloses a l�À-
rea de Restricció Parcial definida a l�article
3.2 de la present Ordenança, malgrat la qua-
lificació que els assigni el Pla General d�Or-
denació d�Arenys de Mar admeti els usos
d�habitatge, de bar, restaurant i similars,
comercial, d�oficina, de magatzems, indus-
trial, sanitari, educatiu, recreatiu i/o esportiu,
la implantació d�activitats catalogades com a
restringides a l�article 7 d�aquesta Ordenança
es permetrà únicament quan aquestes activi-
tats respectin una distància mínima de sepa-
ració respecte de qualsevol altra activitat res-
tringida de 50 metres transitables a peu
(mesurats des del punt mig de la façana de
cadascuna d�elles, i en qualsevol direcció).
Article 7. - Activitats restringides

Els usos i activitats concretes que són
objecte de regulació a la present Ordenança,
i que romandran sotmeses a aquest règims de
restricció, total com parcial, són únicament i
exclusiva les següents:

* Entitats bancàries (bancs i caixes d�estal-
vi).

* Entitats financeres i asseguradores.
* Serveis d�intermediació immobiliària.
* Empreses de Treball Temporal, amb l�ex-

cepció d�aquelles que compleixin els dos
requisits següents: a) que dediquin un mínim
del 40% de la seva superfície útil al desenvo-
lupament d�activitats de formació i reciclatge
professional; i, b) que no s�ubiquin a la part
baixa de la Riera, àmbit territorial definit a
l�article 3, apartat 2, subapartat a).

* Consultoris mèdics (establiments que
presten serveis mèdics, en qualsevol discipli-
na, i al front dels quals es troba un titulat en
una especialitat mèdica -consultoris mèdics
uni o multidisciplinars, clíniques dentals, clí-
niques de fertilitat i reproducció assistida,
centres de tractament del cabell, etc...-),
excepte en el cas que destinin un mínim del
40% de la seva superfície útil a l�exposició i
venda de productes.

* Despatxos professionals.
* Autoescoles.
* Establiments multipreu (establiments

dedicats a la venda de gammes molt variades
d�objectes, productes i articles de regal, tot i
que amb assortiments poc variats en les dife-
rents gammes, de preus diversos o de preu
únic i reduït, i coneguts amb noms com �tot
a 100�, �tot a 0,60�, basars, botigues de sou-
venirs o similars).

* Locutoris.
* Locals inclosos en l�àmbit d�aplicació del
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Decret 217/2002, d�11 d�agost, que regula
els locals de pública concurrència on s�exer-
ceix la prostitució.

* Locals on es desenvolupin activitats d�es-
pectacles o prestació de serveis de tipus erò-
tic o pornogràfic, com saunes-relax, massat-
ges relax, peep-show, espectacles de show
girls/boys, clubs i altres de característiques
anàlogues.

* Establiments on es desenvolupen activi-
tats de joc i atraccions, tal com estan defini-
des en el Decret 239/1999, de 31 d�agost.

* Discoteques, sales de ball, sales de festa,
cafès-teatre, cafès concert, bar musicals.

* Comerç a l�engròs.
* Concessionaris d�automòbils.
* Venda d�articles i materials de construc-

ció i sanejament (construcció, fontaneria,
lampisteria).

* Centres de bricolatge.
* Centres de jardineria.
* Usos industrials de categoria 1ª, definits

en l�article 87 de les Normes Urbanístiques
del Pla General d�Ordenació d�Arenys de
Mar.

* Bugaderies industrials.
* Impremtes.
* Reconversió de local comercial a habi-

tatge, excepte que la reconversió sigui per a
residència per a persones amb problemes de
mobilitat i/o accessibilitat i únicament mentre
es perllongui l�ús de l�habitatge per part d�a-
questes persones.
Disposició transitòria única

El règim transitori que resultarà aplicable a
aquells usos o activitats restringides ja exis-
tents a l�entrada en vigor de la present Orde-
nança en els àmbits delimitats en el Plànol
d�Ordenació, serà el següent:

a) Els usos i activitats en planta baixa que
no s�adaptin a l�ordenació resultant de la pre-
sent Ordenança, es podran continuar mante-
nint de forma indefinida i se�ls aplicarà el
règim jurídic dels usos disconformes al pla-
nejament. Una vegada cessin aquests usos i
activitats, hauran d�adaptar-se a la present
Ordenança.

b) Es podrà declarar la caducitat de les
llicències que emparin activitats degudament
legalitzades que resultin disconformes amb
les previsions de la present Ordenança, quan
hagi cessat l�activitat esmentada per un perío-
de igual o superior als tres mesos.

c) Les activitats existents en la data d�en-
trada en vigor de la present Ordenança que
no disposin de la preceptiva llicència, hauran
de regularitzar-se en el termini d�un any a
comptar des de l�entrada en vigor de la pre-
sent Ordenança, amb l�advertiment que en
cas d�incompliment s�incoarien els tràmits
oportuns pel seu cessament.

Als efectes d�allò disposat al paràgraf ante-
rior, durant el termini de regularització no els
hi serà d�aplicació la regulació normativa de
la present Ordenança.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una
vegada transcorreguts els quinze dies hàbils
següents a la seva publicació integra en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Contra l�esmentat acord definitiu, els inte-
ressats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant de la Sala del conten-
ciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Això no obs-
tant, podreu interposar-ne qualsevol altre que
considereu procedent.

Arenys de Mar, 10 de desembre de 2008.
La Secretaria, acctal., Teresa Icardo i Pare-

des.

022008033706
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. 05GU10.
El Quart Tinent d�Alcalde, per delegació

efectuada per Decret d�Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el dia 31 de juliol de 2008, ha
resolt:

Aprovar inicialment, a l�empara de l�article
168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s�aprova el Reglament de la Llei
d�urbanisme, l�Operació jurídica comple-
mentària de modificació del Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de cooperació,
del Polígon d�Actuació urbanística núm. 1
del Pla de Millora Urbana dels terrenys de
l�estació Renfe-Rodalies, aprovat definitiva-
ment per la Comissió de Govern en sessió de
data 3 de novembre de 2005, i ferm en via
administrativa l�1 de gener de 2006, presen-
tada per l�entitat mercantil �Tricéfalo, SA�, i
consistent en adaptar el dit Projecte de repar-
cel·lació a la Modificació del Pla de Millora
Urbana dels terrenys de l�estació de Renfe-
Rodalies en l�àmbit limitat pel c/ del Doctor
Aiguader, Plaça Pau Vila, c/ Marquesa i Esta-
ció de França, aprovada definitivament per
acord del Consell Plenari de data 25 de juliol
de 2008, per tal de garantir la protecció de
les restes arqueològiques del baluard de la
muralla de mar i els nous paràmetres edifica-
toris de les finques resultants; sotmetre-la a
informació pública durant el termini d�un
mes, per a al·legacions, mitjançant inserció
d�anuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
a un diari dels de major circulació de la
Província, i en el tauler d�edictes de la Cor-
poració, i a audiència, pel mateix termini, a
les persones interessades amb citació perso-
nal�.

L�expedient administratiu restarà exposat
al públic, al Departament d�Informació i
Documentació del Sector d�Urbanisme i
Infrastructures (avinguda Diagonal, 230, 2a
planta), per a la seva consulta, durant el ter-
mini d�un mes, de dilluns a dijous, de 9 a
13.30 i de 16 a 17.30h, i divendres de 9 a
13.30h hores. Dins el termini esmentat, que
començarà a comptar a partir de l�última de
les publicacions (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i un dels diaris de mes divulgació o
notificació personal posterior de ser-ne el

cas), els interessats podran examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considerin perti-
nents.

Us ho comunico als efectes oportuns
Barcelona, 23 de novembre de 2008.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós

Bosch.

022008032168
A

Barcelona

ANUNCI D�INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 06P2881.
El Quart Tinent d�Alcalde, per delegació

efectuada per Decret de l�Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el 4 de desembre de 2008, ha
resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l�article 68.1,a, de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla especial urbanístic de mutació
d�ús, titularitat i ordenació de l�equipament
situat al carrer de Natzaret, núms. 119-129,
promogut per l�Institut Català de la Salut;
exposar-lo al públic pel termini d�un mes;
suspendre, de conformitat amb l�article 71.2
del Text Refós de la Llei d�Urbanisme, apro-
vat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, la tramitació de plans urbanístics deri-
vats, i en especial de la �Modificació puntual
del Pla Especial del Sector Rehabilitació de
Sant Genís dels Agudells per a la regulació
dels usos i ordenació de volums de la finca
situada al carrer de Saldes, 8-38 i de Natza-
ret, 119-129�, promoguda per l�Associació
Pro Avis, així com també l�atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d�edifi-
cació o enderrocament de construccions, i
d�instal·lació o ampliació d�activitats o usos i
d�altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en els
àmbits amb incidència en aquest Pla especial
urbanístic, delimitats i grafiats en el plànol
que figura a l�expedient, i d�acord amb les
determinacions de l�informe de la Direcció
Jurídica d�Urbanisme i Infraestructures, que
consta a l�expedient i a efectes de motivació
s�incorpora a aquesta resolució; determinar, a
l�empar de l�article 72.1 de l�esmentat text
legal, que el termini de suspensió serà, com a
màxim, de dos anys, que començarà a comp-
tar des de l�endemà de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona;
i publicar el present acord en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.»

El document restarà exposat al públic en el
Departament d�Informació i Documentació
del Sector d�Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona, de
dilluns a dijous de 9.00 a 13.,30 h., i de
16.00 a 17.30 h., i divendres de 9.00 a 13.30
h.).

Dins el termini d�un mes, que començarà
a comptar a partir de l�última de les dues
publicacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un
dels diaris de més divulgació), podeu exami-
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