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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
vorera. Aquestes mateixes característiques seran
d’aplicació a les tanques interiors de les parcel·les, amidades des de la cota de referència de
planta baixa. Las tanques interiors, situades a
l’espai no edificable, annex als vials, no podran
superar l’alçada de les tanques a vial, en la seva
intersecció.
L’espai d’ús privatiu dels habitatges en planta
baixa estarà enjardinat en un mínim del 50%,
qualsevulla sigui la seva situació o orientació.
Tots els espais disposaran de desguàs connectat a xarxa de clavegueram.
Els usos permesos són els assenyalats amb els
epígrafs següents:
b) Habitatge plurifamiliar.
e) Oficines.
i) Restauració, en planta baixa.
k) Indústria artesanal, en planta baixa.
q) Aparcament, en planta soterrani.
2.3 Zona EA2 (c) (habitatge, en plantes pis.
Illa D)
Són d’aplicació els paràmetres i especificitats
definits a l’apartat 2.2.2.
2.4 Zona EA2 (c) (altres usos en planta
baixa. Illa D)
L’ordenació queda definida als plànols 3.2.2.a
(ordenació-ocupació sobre rasant) i 3.2.2.b (ordenació-ocupació sota rasant), on es determinen els paràmetres següents:
Superfície màxima edificable.
Nombre de plantes sobre rasant (planta baixa).
Alçada reguladora màxima 3,70 m.
Cota de referència de la planta baixa.
Gàlib màxim d’ocupació sobre rasant (excepte elements sortints, tipus marquesina, i amb
volada màxima d’1,50 m).
Gàlib màxim d’ocupació sota rasant.
Delimitació de l’espai per a accessos i ús privatiu.
Els usos permesos (no residencials) són els
assenyalats amb els epígrafs següents:
c) Comerç, en general.
e) Oficines.
i) Restauració.
k) Indústria artesanal.
l) Indústria urbana.
o) Magatzem.
p) Tallers de reparació de vehicles.
q) Aparcament.
s) Educatiu.
t) Sanitari i assistencial.
u) Esportiu.
v) Cultural.
w) Associatiu.
La superfície en els usos permesos a la planta
baixa del bloc D1 quedarà limitada, de conformitat amb l’article 103.3 de la Normativa urbanística de la revisió del Pla general d’ordenació.
(03.177.118)

*

ORDRE
ARP/299/2003, de 26 de juny, per la qual es modifica la figura de protecció comunitària de la Indicació Geogràfica Protegida Arròs del Delta de
l’Ebre per la de Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre i es modifica el seu
Reglament, amb el caràcter transitori que estableix el Reglament (CEE) 2081/92.
El Reglament de la Denominació Específica
Arròs del Delta de l’Ebre i el seu Consell Regulador va ser aprovat per l’Ordre del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 29 de maig
de 1989 (DOGC núm. 1156, de 16.6.1989), i modificat per l’Ordre de 22 de maig de 1991 (DOGC
núm. 1453, de 10.6.1991). Aquesta Ordre va ser
ratificada per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació d’11 de desembre de 1991.
L’Ordre de 25 de gener de 1994 del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació va precisar
la correspondència entre la legislació espanyola
i el Reglament (CEE) 2081/92, de 14 de juliol,
del Consell, en matèria de denominacions d’origen i indicacions geogràfiques dels productes
agroalimentaris i va equiparar les denominacions específiques a les indicacions geogràfiques
protegides.
La Denominació Específica Arròs del Delta de l’Ebre 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, del Consell,
relatiu al registre de les indicacions geogràfiques
i de les denominacions d’origen mitjançant el
procediment que estableix l’article 17 del Reglament (CEE) 2081/92, de 14 de juliol, del
Consell, com a Indicació Geogràfica Protegida.
D’acord 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, per aplicació de l’article 5.5 del Reglament
2081/92, de 14 de juliol, del Consell, relatiu a la
protecció de les indicacions geogràfiques i de les
denominacions d’origen dels productes agrícoles
i alimentaris, es podrà concedir una protecció
transitòria a partir de la data de transmissió de
la sol·licitud de modificació del plec de condicions a la Comissió Europea.
El Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Arròs del Delta de l’Ebre ha sol·licitat modificar la figura de protecció comunitària Indicació Geogràfica Protegida que té en
aquests moments per la de Denominació d’Origen Protegida, així com la modificació del seu
Reglament.
Aquest canvi de figura de protecció comunitària és procedent atès que l’arròs del Delta de
l’Ebre és un producte molt vinculat al seu origen, es troba en una zona determinada, amb un
microclima específic, una història determinada,
i a més compleix amb tots els requisits i les característiques necessàries perquè sigui reconegut
com a Denominació d’Origen Protegida. La
modificació del Reglament es concreta en la introducció de tres noves varietats totalment adaptades a la zona i l’eliminació d’una varietat que
pràcticament ja no es conrea a la zona.
D’altra banda ha estat tramesa a la Comissió
la modificació del plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Arròs del Delta

de l’Ebre d’acord amb el que disposa l’article 9
del Reglament 2081/92, de 14 de juliol, del Consell.
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
Les referències fetes a les ordres de 29 de maig
de 1989, de 22 de maig de 1991 i de 28 d’agost
de 2000, a la menció “Indicació Geogràfica Protegida” se substituiran per l’expressió “Denominació d’Origen Protegida”.
Article 2
Es modifica l’article 5.1 de l’annex de l’Ordre
de 29 de maig de 1989, el qual quedarà redactat de la manera següent:
“Els arrossos protegits per la Denominació
d’Origen Protegida seran exclusivament els de
les varietats: Bahia, Tebre, Sénia, Fonsa, Bomba
i Montsianell.”
Barcelona, 26 de juny de 2003
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(03.171.024)
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DEPARTAMENT
DE TREBALL, INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME
ORDRE
TIC/297/2003, de 17 de juny, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes adreçats a la recuperació del
patrimoni geològic i miner de Catalunya, i s’obre
la convocatòria per a l’any 2003 (RPMC-2003)
(codi d’ajut Z25).
Atès el que representa per a Catalunya difondre el coneixement dels seus recursos minerals
i l’activitat minera i social que han generat com
a part integrant i molt important de la seva història;
Atès que amb aquestes actuacions es preveu
la creació de nous llocs de treball;
Vist el que disposa l’article 3 del Decret 207/
2002, d’1 d’agost, de reestructuració de la Direcció General d’Energia i Mines, modificat pel
Decret 329/2002, de 19 de novembre;
Vist el que disposa el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya;
Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,
ORDENO:
Article 1
Convocatòria
S’obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions a projectes adreçats a la recuperació
del patrimoni geològic i miner de Catalunya per
a l’any 2003 (RPMC-2003).
Article 2
Bases reguladores
2.1 S’aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
2.2 A aquestes bases els és d’aplicació el
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Article 3
Aplicació pressupostària
3.1 Els ajuts objecte d’aquesta Ordre s’abonaran amb càrrec a la partida pressupostària
18.09.760.180700/7321.
3.2 L’import màxim destinat a les subvencions objecte de l’Ordre és de 262.025,12 euros.

5.2 Les subvencions les atorgarà el director general d’Energia i Mines per delegació
del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
5.3 La resolució d’atorgament es notificarà individualment als titulars per correu certificat amb justificant de recepció, i contindrà l’import de la inversió, la quantia de la subvenció
concedida i els terminis de realització del projecte. Es podran establir condicions tècniques
o econòmiques en atenció a la realització del
projecte objecte de la subvenció.
5.4 La resolució dictada exhaureix la via administrativa i s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació, sens perjudici que s’hi pugui interposar
potestativament recurs de reposició davant el
conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.
5.5 El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les subvencions és de sis mesos a partir de la finalització
del termini d’admissió de sol·licituds per a aquesta convocatòria. Un cop transcorregut aquest
termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és desestimada
per silenci administratiu, d’acord amb el que
estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de
novembre, per la qual s’adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim de
silenci administratiu.

ANNEX
Bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes adreçats a la recuperació del
patrimoni geològic i miner de Catalunya.
—1 Objecte
1.1 Podrà ser objecte de l’atorgament d’aquests ajuts les actuacions destinades a la recuperació del patrimoni geològic i miner de Catalunya.
1.2 El concepte al qual es podrà aplicar l’ajut
serà l’execució material de les obres de recuperació del patrimoni geològic i miner de Catalunya la finalitat del qual sigui el seu coneixement i l’ús pedagògic i turístic.
1.3 Es consideraran obres de recuperació
del patrimoni geològic i miner les actuacions
següents:
a) Les actuacions de restauració d’antigues
instal·lacions mineres.
b) Les actuacions de conservació i restauració a l’interior d’espais amb interès geològic i/
o parcs miners.
c) La creació de museus geològics i miners.
d) Altres actuacions d’interès en relació amb
la recuperació del patrimoni geològic i miner de
Catalunya.
1.4 Amb caràcter preferent es consideraran
les actuacions de conservació i recuperació en
general del patrimoni geològic i miner en antigues conques o zones mineres en declivi i especialment en comarques on l’activitat minera
hagués estat una de les activitats principals de
la seva economia i que s’hagin vist perjudicades
pel cessament d’aquesta activitat.
—2 Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments i els consells comarcals que
facin tasques de recuperació del patrimoni geològic i miner.

Article 6
Publicitat de les subvencions
S’haurà de donar publicitat als ajuts atorgats
exposant-los al tauler d’anuncis de la Direcció
General d’Energia i Mines, av. Diagonal, 514,
2a planta, Barcelona. Quan es tracti d’ajuts superiors a 6.000 euros, s’han de publicar a més,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
tot indicant-ne el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de l’ajut i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat, d’acord amb el
que disposa l’article 94.6 del Decret legislatiu
3/2002.

—3 Quantia de l’ajut
Les obres podran gaudir d’un ajut de fins al
80% de l’import de l’actuació. Excepcionalment,
alguna obra seleccionada podrà rebre un ajut
d’un 100%, amb un màxim de 120.000 euros, per
raó del seu interès social i quan ho permetin les
disponibilitats pressupostàries.
S’exclou a tots els efectes l’IVA que gravi el
valor d’aquesta execució material.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

—4 Realització de les actuacions
Les obres s’hauran de fer durant l’any 2003.

Es delega en el director general d’Energia i
Mines la resolució de concessió d’ajuts sobre les
sol·licituds presentades.
DISPOSICIONS FINALS

Article 4
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds i
documentació annexa per a la convocatòria de
2003 serà de trenta dies naturals comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—1 Per als exercicis següents la convocatòria
dels terminis de presentació de sol·licituds i justificació de la despesa s’anunciaran mitjançant
una ordre del conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme.

Article 5
Tramitació i resolució de les subvencions
5.1 Les sol·licituds seran avaluades per la
Subdirecció General de Mines de la Direcció
General d’Energia i Mines.

Barcelona, 17 de juny de 2003

—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANTONI FERNÀNDEZ TEIXIDÓ
Conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme

—5 Lloc de presentació de les sol·licituds
5.1 Les sol·licituds, que s’han de fer d’acord
amb el model que figura a l’annex 2 d’aquesta
Ordre, s’han d’adreçar al director general d’Energia i Mines, i s’hauran de presentar a la Direcció General d’Energia i Mines (avinguda
Diagonal, 514, 2a planta, 08006 Barcelona) i
també de qualsevol de les maneres que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
5.2 L’imprès normalitzat de sol·licitud el
facilitarà la Direcció General d’Energia i Mines
i a l’adreça d’Internet http://www.gencat.net/dict.
—6 Documentació a presentar amb la sol·licitud
A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Acord de sol·licitar l’ajut pres per l’òrgan
competent i de la capacitat d’obrar amb relació
a l’actuació que sol·licita.

