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Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al rËgim sancionador que
sobre sancions administratives estableix la
normativa aplicable en matËria de subvencions, la Llei general pressupost‡ria i la Llei
general tribut‡ria.
L'Institut Municipal d'Hisenda iniciar‡ un
procediment de reintegrament de la subvenciÛ concedida i abonada indegudament de
conformitat amb la legislaciÛ vigent.
Catorzena. - Publicitat
La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenciÛ s'efectuar‡ mitjanÁant la
seva publicaciÛ en el BUTLLETÕ OFICIAL DE LA
PROVÕNCIA i una referËncia d'aquest anunci en
la Gaseta municipal.
Quinzena. - Normativa aplicable
En tot allÚ no previst en aquestes Bases
s'estar‡ al que disposen la Normativa municipal general reguladora de les subvencions
aprovada pel Plenari del Consell Municipal
de 4 de febrer de 2005, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que s'aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions i altra normativa concordant.
Barcelona, 1 de juliol de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i PallarËs.
022009021742
A

resoldre les al∑legacions presentades en el
tr‡mit d'informaciÛ p˙blica de l'aprovaciÛ
inicial, de conformitat amb l'informe de l'esmentada DirecciÛ de valoraciÛ de les al∑legacions; informes, tots dos, que consten a l'expedient i a efectes de motivaciÛ s'incorporen
a aquest acord.
Contra aquest acord que Ès definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs contenciÛs administratiu davant la Sala del ContenciÛs Administratiu del Tribunal Superior
de JustÌcia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia seg¸ent a aquesta publicaciÛ. No obstant, se'n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
L'expedient restar‡ exposat, per a la consulta i la informaciÛ que preveu l'article
101.1 del Text refÛs de la Llei d'Urbanisme, a
l'arxiu de planejament de la DirecciÛ TËcnica d'Urbanisme i Infrastructures (Sector d'Urbanisme i Infrastructures. Av. Diagonal, n˙m.
240, planta quarta, 08018 Barcelona).
Per tal de donar compliment a l'art. 17.3
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als
efectes de garantir l'accÈs per mitjans telem‡tics, el document podr‡ consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.
PROPOSTA DE MODIFICACI” DE L'ORDENAN«A
MUNICIPAL D'ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE
CONCURR»NCIA P⁄BLICA, PEL QUE FA ALS LOCALS
ON S'EXERCEIX LA PROSTITUCI” SEGONS EL TEXT
QUE CONSTA COM A DOCUMENT ADJUNT

Barcelona
ANUNCI DE RECTIFICACI”
D'ERRADA
Exp. n˙m. 08PL15354.
En el BUTLLETÕ OFICIAL DE LA PROVÕNCIA de
Barcelona n˙m. 149 de 23 de juny de 2009
han estat publicats l'acord d'aprovaciÛ definitiva i la proposta de ModificaciÛ puntual de
l'OrdenanÁa municipal d'activitats i establiments de concurrËncia p˙blica, pel que fa als
locals on s'exerceix la prostituciÛ.
S'ha detectat que, per error, la DisposiciÛ
TransitÚria Segona, apartat 5Ë, lletres a) i b)
tenen un contingut que no Ès coincident amb
el Text de la Normativa que va Èsser objecte
d'aprovaciÛ definitiva per part del Plenari del
Consell Municipal en sessiÛ de data 29 de
maig de 2009.
En conseq¸Ëncia, es procedeix a continuaciÛ a la publicaciÛ del present anunci, que
anul∑la i substitueix l'anteriorment publicat
en data 23 de juny de 2009.
"El Plenari del Consell Municipal, en sessiÛ celebrada el 29 de maig de 2009, adopt‡
el seg¸ent acord:
Aprovar definitivament, de conformitat
amb l'article 114 del Reglament Org‡nic
Municipal, la ModificaciÛ de l'OrdenanÁa
Municipal d'Activitats i Establiments de ConcurrËncia P˙blica, pel que fa als locals on
s'exerceix la prostituciÛ segons el text que
consta com a document adjunt, amb les
modificacions a quË fa referËncia l'informe
de la DirecciÛ d'ActuaciÛ UrbanÌstica; i

SubsecciÛ 2a. Sales d'exhibiciÛ sexual i
locals on s'exerceix la prostituciÛ
Article 36
Condicions d'emplaÁament de les sales
d'exhibiciÛ sexual, locals on s'exerceix la
prostituciÛ i sex-shops
1. Resta prohibida la instal∑laciÛ de sales
d'exhibiciÛ sexual i de locals on s'exerceixi
la prostituciÛ (2.2.6, 2.2.7.1 i 2.2.7.2), aixÌ
com d'activitats audiovisuals tipus sex-shop
(2.6.2) en les ubicacions seg¸ents:
a) En els soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accÈs directe i horitzontal a la rasant del carrer, de manera que
no calgui salvar cap desnivell ni en sentit
ascendent ni descendent entre l'establiment i
el carrer.
b) En contig¸itat amb habitatges, Ès a dir,
quan el local limita per les parets laterals, pel
sostre o pel paviment amb un habitatge, i que
no pot haver-hi accÈs des d'espais comuns o
privatius vinculats a l'˙s dels habitatges.
c) A menys de 200 metres de dist‡ncia
d'usos protegits conforme disposa l'article 26
d'aquesta OrdenanÁa i, en particular, d'altres
tipus de locals de lleure o que per la seva
naturalesa de la seva activitat suposin l'afluËncia de menors d'edat.
d) A menys de 200 metres d'altres sales
d'exhibiciÛ erÚtica i de locals on s'exerceixi
la prostituciÛ, aixÌ com de sex-shops (2.6.2.)
que disposin de vint o mes monitors de
reproducciÛ vidiomagnËtica en cabines individuals o de deu o mes en cabines col∑lecti-

ves.
2. En particular, els locals on s'exerceix la
prostituciÛ (2.2.7.1. i 2.2.7.2.) amb una
superfÌcie construÔda de mes de 250 m2. No
es poden ubicar en edificis susceptibles d'˙s
d'habitatge encara que, en el moment de
sol∑licitud de la llicËncia o d'inici de l'activitat, l'edifici estigui destinat a altres usos.
3. Els serveis de vigil‡ncies dels locals on
s'exerceix la prostituciÛ (2.2.7.1 i 2.2.7.2.)
han de comptar, durant l'horari de funcionament, amb un vigilant de seguretat a partir de
50 persones d'aforament.
4. Els plans especials d'usos dels Districtes
d'aquesta ciutat podran adoptar previsions i
prescripcions addicionals als efectes d'assolir
la localitzaciÛ mÈs idÚnia dels establiments
oberts al p˙blic dedicats a prestaciÛ de serveis de car‡cter sexual.
Disposicions transitÚries
Segona. - Locals on s'exerceix la prostituciÛ
1. Els locals on s'exerceix la prostituciÛ, tal
i com sÛn descrits en els epÌgrafs 2.2.7.1. i
2.2.7.2. de l'annex 1 d'aquesta OrdenanÁa,
han de sol∑licitar a l'Ajuntament l'adaptaciÛ
de les respectives llicËncies a les prescripcions contingudes en l'apartat 5 d'aquesta
transitÚria en el termini de sis mesos, comptats a partir del dia seg¸ent de la seva entrada
en vigor.
2. En el termini de sis mesos, comptat a
partir del dia seg¸ent a la notificaciÛ de la
concessiÛ de la llicËncia, els titulars de les
activitats han d'adaptar els locals a les prescripcions que estableix el Decret 217/2002 i
a les especificades en l'apartat 5 d'aquesta
DisposiciÛ TransitÚria.
3. L'Ajuntament comunicar‡ a l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya les resolucions adoptades en relaciÛ a la revisiÛ de
les esmentades llicËncies.
4. Als efectes de l'aplicaciÛ d'aquesta DisposiciÛ TransitÚria, s'entÈn per activitats existents aquelles que disposin de llicËncia municipal d'activitat i exerceixin la prostituciÛ en
els termes establerts als articles 2 i 3 del
decret 217/2002, abans de 16 de gener de
2008.
5. ⁄nicament sÛn d'aplicaciÛ a les activitats existents les condicions d'emplaÁament
seg¸ents:
a) NomÈs podr‡ instal∑lar-se en soterranis
d'edificis entre mitgeres, la part de l'activitat
destinada a reservats per a la prestaciÛ de
serveis de naturalesa sexual, sempre que la
superfÌcie d'aquests reservats no superi el 30
per cent de la que correspon a la totalitat ˙til
del local, amb un n˙mero m‡xim de cinc
reservats.
b) La prohibiciÛ d'estar ubicats en edificis
o recintes sanitaris o docents I la prohibiciÛ
de tenir accÈs des d'espais comuns o privatius vinculats a l'˙s dels habitatges.
c) Les condicions higiËnic ñsanit‡ries establertes a l'Annex IV de la present OrdenanÁa.
Tercera. - TramitaciÛ
1. L'adaptaciÛ a que fa referËncia l'apartat
1 de la DisposiciÛ TransitÚria Segona de la
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present OrdenanÁa, consisteix en la sol∑licitud i tramitaciÛ d'una nova llicËncia d'activitats.
En el cas que sigui necessari dur a terme
obres per a la modificaciÛ de les
instal∑lacions o elements de construcciÛ, la
sol∑licitud de llicËncia es tramitar‡ en expedient ˙nic de llicËncia d'activitats i obres.
2. La documentaciÛ a aportar consistir‡
en:
a) projecte tËcnic visat i signat per tËcnic
competent (incloent memÚria tËcnica, pl‡nols i pressupost) d'activitats i obres si escau.
b) assumeix de direcciÛ visat.
c) estudi de seguretat i salut o estudi b‡sic
segons RD 1627/97, visat.
d) designaciÛ de coordinador de seguretat
i salut, quan sigui exigible segons RD
1627/97.
e) autoliquidaciÛ de les taxes.
DisposiciÛ final
Aquesta modificaciÛ de l'OrdenanÁa
Municipal d'Activitats i Establiments de concurrËncia p˙blica entrar‡ en vigor el dia
seg¸ent de la seva publicaciÛ en el BUTLLETÕ
OFICIAL DE LA PROVÕNCIA de Barcelona."
Barcelona, 30 de juny de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i PallarËs.
022009021743
A

Barcelona
ANUNCI D'APROVACI” INICIAL
Expedient OLO2009/002BIM.
La ComissiÛ d'Urbanisme, Infraestructures
i Habitatge, en sessiÛ del dia 18 de juny de
2009, adopt‡ el seg¸ent acord:
Aprovar inicialment el projecte executiu
del nou conjunt d'equipaments a l'antiga
f‡brica Alchemika, a Barcelona, per un
import de 17.141.244,89 d'EUR, el 16% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclÚs, formulat
per Barcelona d'Infraestructures Municipals,
S.A., amb les condicions a quË fa referËncia
la conformitat tËcnica de projecte emesa per
la DirecciÛ d'ActuaciÛ UrbanÌstica; sotmetre
l'expedient a informaciÛ p˙blica durant el
termini de trenta dies mitjanÁant anuncis al
BUTLLETÕ OFICIAL DE LA PROVÕNCIA i en un diari
dels de mÈs circulaciÛ de Catalunya; i precisar que no es computaran en aquest termini
els dies corresponents al mes d'agost.
L'expedient restar‡ exposat al p˙blic pel
termini de trenta dies al Departament d'InformaciÛ i DocumentaciÛ del Sector d'Urbanisme i Infraestructures (Av. Diagonal, 230,
planta segona, de dilluns a dijous de 9.00 a
13.30 i de 16.00 a 17.00 h. i divendres de
9.00 a 13.30 h. Horari d'estiu del 24 de juny
al 24 de setembre: de dilluns a divendres de
9.30 a 13.30 h). Dins el termini esmentat,
que comenÁar‡ a comptar a partir de l'˙ltima
de les publicacions (en el BUTLLETÕ OFICIAL DE
LA PROVÕNCIA i en un dels diaris de mes divulgaciÛ), els interessats podran examinar-lo i
presentar les al∑legacions que considerin per-

tinents.
Barcelona, 30 de juny de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i PallarËs.
022009021744
A

Barcelona
ANUNCI
El Plenari del Consell Municipal en sessiÛ
del dia 26 de juny de 2009, va aprovar definitivament el Conveni entre l'Ajuntament de
Barcelona, l'AdministraciÛ General de l'Estat
i la Generalitat de Catalunya, per a la constituciÛ del Consorci pel qual es crea el Centre
de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en part dels espais del Castell de
MontjuÔc, la creaciÛ i la participaciÛ de l'Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat
del Consorci Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona, aixÌ com els
seus estatuts. De conformitat amb els articles
212.5 i 201.1.d) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, els estatuts es
transcriuen Ìntegrament a continuaciÛ.
ESTATUTS DEL CONSORCI CENTRE DE RECURSOS
INTERNACIONAL PER LA PAU DE BARCELONA

TÕTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i rËgim jurÌdic
El Centre de Recursos Internacional per la
Pau de Barcelona Ès una entitat de car‡cter
consorcial amb personalitat jurÌdica prÚpia i
amb plena capacitat jurÌdica per a la realitzaciÛ dels seus objectius.
El consorci tÈ car‡cter voluntari i indefinit,
i es regeix per aquests estatuts i per les disposicions legals de car‡cter general que li
siguin d'aplicaciÛ.
Article 2. Membres del Consorci
Es crea el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona que ocupar‡ una
part dels espais del Castell de MontjuÔc, i que
ser‡ regit per un Consorci que est‡ integrat,
com a institucions consorciades fundadores i
amb compromisos financers compartits, per:
* L'Ajuntament de Barcelona, l'Alcalde o
Alcaldessa del qual el presidir‡.
* L'AdministraciÛ General de l'Estat.
* La Generalitat de Catalunya.
El nombre de membres del Consorci podr‡
ser ampliat, amb l'acord de tots els membres
fundadors, amb l'admissiÛ d'entitats p˙bliques que puguin fer aportacions d'interËs per
al Consorci.
Article 3. Seu
El Consorci tindr‡ la seva seu en part dels
espais del Castell de MontjuÔc, a la carretera
de MontjuÔc, n˙mero 66-68.
Article 4. Finalitats generals
SÛn finalitats generals del Consorci les
seg¸ents:
a. El foment del coneixement de les missions internacionals de pau i ajuda humanit‡ria.

b. Donar a conËixer i promoure el paper
de les ciutats en el foment de la cultura de la
pau.
c. Difondre la cultura dels drets humans,
fomentar els valors de la cultura de la pau, el
foment del di‡leg i la promociÛ de solucions
pacÌfiques per a la prevenciÛ, gestiÛ i resoluciÛ de conflictes.
Article 5. Atribucions
SÛn atribucions del Consorci:
1. Fomentar la realitzaciÛ d'actuacions i
projectes que contribueixin a la difusiÛ dels
valors de la Cultura de la Pau, dels Drets
Humans i del di‡leg en la resoluciÛ no violenta de conflictes, amb especial Ëmfasi en la
poblaciÛ escolar i juvenil.
2. Donar a conËixer el paper de les ciutats
en la construcciÛ de la pau.
3. El foment del coneixement de les missions internacionals de pau i ajuda humanit‡ria internacionals i a c‡rrec dels principals
organismes internacionals, en les seves
dimensions civil i militar, incloses aquelles
missions que la Llei Org‡nica de Defensa
Nacional encomana a les Forces Armades.
(Llei 5/2005 de 17 de novembre).
4. Divulgar mitjanÁant una exposiciÛ permanent les missions de pau i ajuda humanit‡ria, tant civils com militars, la prevenciÛ i
gestiÛ de conflictes violents i la construcciÛ
de la pau, aixÌ com sobre els valors de la Cultura de la Pau i els Drets Humans.
5. GestiÛ d'altres exposicions permanents i
temporals relacionades amb les seves finalitats.
6. Establir programes de formaciÛ especialitzada i de recerca aplicada sobre els processos de pau, la gestiÛ de crisi, la construcciÛ
de pau en societats afectades per conflictes
violents o el paper de les ciutats en el foment
de la cultura de la pau.
7. Establir un centre de documentaciÛ i
estudi sobre els temes esmentats.
8. Qualsevol altres que contribueixin a
realitzaciÛ dels objectius del foment de la
pau i la resoluciÛ de conflictes pels quals es
constitueix l'esmentat Consorci.
Article 6. Normativa
El Consorci tÈ naturalesa de consorci local
i es regir‡ per:
a. El disposat als presents estatuts.
b. El disposat en la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de rËgim local.
c. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text RefÛs de la Llei
Municipal i de RËgim Local de Catalunya i
en les altres normes aplicables en matËria de
rËgim local.
d. Reial Decret 2/2004, de 5 de marÁ, Text
RefÛs de la Llei reguladora d'Hisendes
Locals.
e. El disposat a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del RËgim JurÌdic de les Administracions P˙bliques i del Procediment Administratiu Com˙.
f. El disposat en la normativa especÌfica
que sigui de pertinent aplicaciÛ.
Article 7. Aportacions dels membres

