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Núm. 3891 – 26.5.2003

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
EDICTE
de 14 de maig de 2003, sobre diversos acords de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents als municipis de Sant Antoni de
Vilamajor i Vilanova i la Geltrú.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 21 de gener de 2003, va
adoptar, entre altres, els acords següents:
Exp.: 2002/004896/B
Projecte d’expropiació pel sistema de taxació
conjunta de la finca inclosa a l’àmbit de la Unitat d’actuació 13.2, al terme municipal de Sant
Antoni de Vilamajor
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:
—1 Assumir el contingut de l’informe aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 26 de
setembre de 2002, de Sant Antoni de Vilamajor,
respecte les al·legacions presentades de conformitat amb l’informe dels serveis jurídics municipals.
—2 Aprovar definitivament el Projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta relatiu
a la finca inclosa a l’àmbit de la Unitat d’actuació 13.2, de Sant Antoni de Vilamajor, a l’empara del que disposa l’article 210.4 del Reglament de gestió urbanística.
—3 Notificar aquest acord a l’Ajuntament i a
cadascuna de les persones titulars de béns i drets
que figuren a l’expedient, tot atorgant a les persones propietàries dels terrenys afectats un termini de vint dies a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació, per tal que puguin
manifestar a aquesta Comissió la seva disconformitat amb la valoració establerta, la qual s’entendrà acceptada en cas contrari.
—4 Donar trasllat també a les persones que
presentin al·legacions d’una còpia, de la part que
els afecta, de l’informe de les al·legacions al qual
es fa referència en el punt primer d’aquest acord.

Exp.: 2002/005247/B
Projecte d’expropiació pel sistema de taxació
conjunta de la Unitat d’actuació 3 del Pla especial de reforma interior Santa Maria de Cubelles,
al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:
—1 Assumir el contingut de l’informe del tècnic municipal respecte a l’al·legació presentada
per la senyora Elia Tercero Latorre.
—2 Aprovar el Projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de les finques registrals núm. 15.834, 16.173, 16.174, 16.172, 16.456,
16.457 i 16.458, del Projecte de compensació de
la UA-3, del PERI de Santa Maria de Cubelles,
de Vilanova i la Geltrú, els propietaris de les
quals no s’han adherit a la Junta de compensació
de la UA-3 del Pla esmentat, promogut per la
Junta de Compensació i tramès per l’Ajuntament.
—3 Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, a la Junta de Compensació i a cadascun
dels titulars de béns i drets que figuren a l’ex-

pedient, la resolució aprovatòria, tot atorgantlos un termini de vint dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació, per
tal que puguin manifestar a aquesta Comissió la
seva disconformitat amb la valoració establerta,
la qual s’entendrà acceptada en cas contrari.
—4 Donar trasllat també a les persones que
presentin al·legacions d’una còpia, de la part que
els afecta, de l’informe de l’al·legació al qual es
fa referència en el punt primer d’aquest acord,
així com d’una còpia del nou full d’apreuament,
si escau.
Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
Barcelona, 14 de maig de 2003
MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
(03.119.115)

*

ORDRE
ARP/232/2003, de 13 de maig, per la qual s’amplia l’àmbit territorial de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, amb el caràcter
transitori que estableix el Reglament (CEE) 2081/
1992.
El Reglament de la Denominació d’Origen
Protegida Borges Blanques i el seu Consell
Regulador va ser aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 10 de
maig de 1977. Posteriorment, per l’Ordre del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya de 9 d’agost de
1993 (DOGC núm. 1784, de 16.8.1993) s’aprova el canvi de nom de Borges Blanques pel de
Les Garrigues, ratificat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 19 de
gener de 1994.
La Denominació d’Origen Protegida Les
Garrigues va ser inscrita al Registre comunitari
de Denominacions d’Origen i d’Indicacions
Geogràfiques Protegides que estableix el Reglament (CEE) 1107/96, de 12 de juny, relatiu al
registre de les indicacions geogràfiques i de les
denominacions d’origen.
De conformitat amb el que estableix l’article
5 del Reial decret 1643/1999, de 22 d’octubre,
pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció al Registre
comunitari, i l’article 5.5 del Reglament (CEE)
2081/1992, del Consell, de 14 de juliol de 1992,
es podrà concedir una protecció transitòria a
partir de la data de transmissió de la sol·licitud
d’ampliació del plec de condicions a la Comissió Europea.
El Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Protegida Les Garrigues ha sol·licitat
la modificació del seu Reglament i del plec de
condicions, en el sentit d’ampliar el seu àmbit
territorial.
Aquesta ampliació és procedent, ja que la
varietat d’olives conreades als termes municipals pels quals sol·liciten l’ampliació territorial és principalment l’arbequina, a més la zona
geogràfica a ampliar manté, des del punt de vista
del vincle amb el medi (història, edafologia,
orografia i climatologia), una unitat i un grau
d’homogeneïtat similars als que presenta l’actual zona emparada per la Denominació, i els
olis produïts en aquesta zona compleixen totes
les característiques que estableix l’Ordre de 10
de maig de 1977, que reglamenta la Denominació d’Origen Borges Blanques i el seu Consell
Regulador.
D’acord amb el que disposa l’article 9 del
Reglament (CEE) 2081/1992, ha estat tramesa
a la Comissió la modificació del plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Les
Garrigues.
A proposta de la Direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària, i en ús de les
atribucions que m’ han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
S’amplia l’àmbit territorial de la Denominació
d’Origen Protegida Les Garrigues, que estableix
l’article 4 de l’Ordre de 10 de maig de 1977, mo-
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dificada per l’Ordre de 9 d’agost de 1993, als terrenys ubicats als termes municipals que s’esmenten a continuació:
Garrigues: Tarrés.
Segrià: Aitona (resta del terme municipal),
Alcarràs, la Granja d’Escarp, Massalcoreig,
Seròs (resta del terme municipal), Soses, Torres de Segre.
Article 2
Aquesta ampliació s’aprova amb el caràcter
transitori que estableix l’article 5.5 del Reglament (CEE) 2081/1992, del Consell, de 14 de
juliol, relatiu a la protecció de les indicacions
geogràfiques i les denominacions d’origen dels
productes agrícoles i alimentaris.
Barcelona, 13 de maig de 2003
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(03.105.108)

ORDRE
ARP/233/2003, de 12 de maig, per la qual es modifica l’Ordre ARP/182/2002, de 28 de maig, que
reglamenta la pesca del pop roquer amb catúfols
i nanses.
La Federació Territorial de Confraries de
Pescadors de Girona ha sol·licitat la modificació de l’Ordre ARP/182/2002, de 28 de maig, per
la qual es reglamenta la pesca del pop roquer
amb catúfols i nanses (DOGC núm. 3650, de
5.6.2002), i concretament el seu article 6.2 que
correspon a les dates de calament autoritzades
dintre de la seva demarcació.
Aquesta sol·licitud es considera que ha de ser
atesa per tal que en la demarcació de Girona el
període autoritzat s’ajusti més correctament a
l’època efectiva de l’ús de nanses per a aquesta modalitat de pesca.
En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les
atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article únic
Que es modifiqui l’article 6.2 de l’Ordre ARP/
182/2002, de 28 de maig, el qual queda redactat
de la manera següent:
“6.2 El període autoritzat per a l’ús de nanses serà:
“Província de Tarragona: de l’1 de setembre
al 31 de maig.
“Província de Barcelona: del 15 de setembre
al 31 d’abril.
“Província de Girona: de l’1 de gener al 31 de
juliol.”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 12 de maig de 2003
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(03.105.110)
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RESOLUCIÓ
ARP/1456/2003, de 13 de maig, per la qual s’atorga una concessió de cultius marins per a la realització d’un projecte d’engreix de tonyines, al terme municipal de l’Ametlla de Mar.
Mitjançant la Resolució de 24 de juliol de 2002,
la Direcció General de Costes del Ministeri de
Medi Ambient ha atorgat a la societat Moluscos
Castells, SL, una concessió per ocupar béns de
domini públic maritimoterrestre a les aigües
davant del terme municipal de l’Ametlla de Mar,
per a la realització d’un projecte de títol: projecte
base i impacte ambiental sobre greixatge i engreix
de tonyines (Thunnus thynnus).
A instàncies de la societat Moluscos Castells,
SL, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha instruït l’expedient per atorgar la concessió del projecte esmentat.
D’acord amb el que preveuen la Llei 23/1984,
de 25 de juny, de cultius marins; la Llei 1/1986,
de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya;
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu
Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret
1471/1989, d’1 de desembre;
Vista la proposta de la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims,
RESOLC:
Article únic
Atorgar una concessió per a la realització
d’un projecte de títol: projecte base i impacte
ambiental sobre greixatge i engreix de tonyines (Thunnus thynnus), a l’empresa Moluscos
Castells, SL, en una zona de domini públic maritimoterrestre del terme municipal de l’Ametlla
de Mar, d’acord amb les condicions següents:
a) La concessió s’atorga per un període de
cinc anys comptat a partir de la data de concessió
del domini públic maritimoterrestre, i podrà ser
prorrogada a petició prèvia dels interessats, per
terminis d’igual durada fins a un total de vint
anys.
b) Les actuacions es realitzaran d’acord amb
el que s’estableix al projecte denominat: projecte
base i impacte ambiental sobre greixatge i engreix de tonyines (Thunnus thynnus), subscrit
pel llicenciat en ciències biològiques Juan José
Rodríguez González, l’enginyera agrònoma
Marta Sendra Bo, i el diplomat en ciències empresiarials Albert Cabanes i Calvet, i visat el 10
de gener de 2001 pel Col·legi de Biòlegs de
Catalunya.
c) La societat peticionària de la concessió
haurà de complir tots els preceptes establerts a
la declaració d’impacte ambiental de 3 de maig
de 2002, de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Concretament i en relació amb el programa de
vigilància ambiental assenyalat en aquesta declaració d’impacte ambiental, la societat Moluscos Castells, SL, haurà de complir el següent:
c.1) Portar a terme, per part d’un equip especialitzat, un seguiment acurat dels efectes de
la instal·lació sobre les comunitats bentòniques
properes, especialment les praderies de posidònia oceànica. En cas de detectar-se la pèrdua en
quantitat i qualitat d’aquestes comunitats es procedirà a la caducitat de la concessió i al desmantellament immediat de les instal·lacions.
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c.2) Responsabilitzar de l’execució del programa de vigilància ambiental i dels seus costos
el promotor de l’actuació. Aquest disposarà
d’una direcció ambiental d’obra que, durant
l’execució i l’explotació de la instal·lació tindrà
com a funció bàsica fer complir el que disposa
l’estudi d’impacte ambiental. Les incidències
ambientals s’hauran de reflectir en informes
tècnics que es redactaran mensualment, i que
s’adreçaran puntualment al Departament de
Medi Ambient.
c.3) El titular del projecte trametrà al Departament de Medi Ambient, abans de l’inici de
l’activitat, un programa acurat de vigilància
ambiental que desenvolupi les tasques definides
al pla d’estudi d’impacte ambiental, pressuposti
les actuacions i especifiqui l’equip que l’haurà
de dur a terme. A més, inclourà informació de
documentació gràfica (foto o vídeo) d’un transsecte des del fons de les gàbies fins als 100 m en
direcció del corrent dominant, descrivint els
canvis de colors i textura del fons, presència
d’algues, restes d’aliment, masses de bacteris,
zones anòxiques, macrofauna.
c.4) Tota la informació esmentada als punts
c.1), c.2) i c.3) requerirà l’informe favorable del
Departament de Medi Ambient.
d) L’atorgament d’aquesta concessió no eximeix el titular de sol·licitar les altres llicències
o autoritzacions que calguin.
e) El concessionari està obligat a observar els
preceptes de la Resolució de 24 de juliol de 2002,
de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i de la normativa vigent en
la matèria.
f) Aquesta concessió s’extingirà quan caduqui la concessió de domini públic atorgada pel
Ministeri de Medi Ambient, a més per les causes que preveu la normativa vigent.
Barcelona, 13 de maig de 2003
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(03.106.220)

RESOLUCIÓ
ARP/1457/2003, de 13 de maig, per la qual s’atorga una concessió de cultius marins per a la realització d’un projecte d’engreix de túnids, al terme
municipal de l’Ametlla de Mar.
Mitjançant la Resolució de 7 d’octubre de
2002, la Direcció General de Costes del Ministeri
de Medi Ambient ha atorgat a la societat Ricardo Fuentes e Hijos, SA, una concessió per ocupar béns de domini públic maritimoterrestre a
les aigües davant del terme municipal de l’Ametlla de Mar, per a la realització d’un projecte de
títol: Projecte de greixatge i engreix de túnids
en gàbies surants.
A instàncies de la societat Ricardo Fuentes
e Hijos, SA, la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims ha instruït l’expedient per atorgar la
concessió del projecte esmentat.
D’acord amb el que preveuen la Llei 23/1984,
de 25 de juny, de cultius marins; la Llei 1/1986,
de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya;
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu
Reglament aprovat mitjançant el Reial decret
1471/1989, d’1 de desembre;

