
 

 

PLA DE MILLORA URBANA PAU 16 – DR. FLEMING 
 
 
NORMES URBANÍSTIQUES 
 

Art. 1. Qualificació i zones: 

1 Viari: per ubicació de carrers 

11.1.a  volumetria específica de PB + 2P, basada al 11.1 i us per habitatges lliures 

11.1.HP.b  volumetria específica de PB + 3P, basada al 11.1 i us per habitatges de protecció 

11.1.HP.c  volumetria específica de PB + 2P, basada al 11.1 i us per habitatges de protecció 

11.1.d volumetria específica de PB + 2P, basada al 11.1 i us per habitatges lliures 

4B.5 Espai Lliures. Jardins públics 

3.2 Serveis Tècnics, per a la situació de les instal·lacions elèctriques etc, comunitàries. 

Zones 

Les zones establertes al Pla son:  

Viari. per ubicació de carrers. 

VP per a Verd privat, par al us privat de les edificacions de la zona residencial. 

Habitatge lliure  per a la situació de la edificació dels habitatges lliures. 

Habitatge protegit,  per a la situació de la edificació dels habitatges amb algun tipus de protecció. 

Espais lliures,  per a la situació de la zona verda 

Serveis Tècnics,  per a la situació de les instal·lacions elèctriques etc, comunitàries.  

 

Art 2.- Usos:   

Qualificació: 11.1.a  Us residencial per habitatge lliure 

Qualificació: 11.1.HP.b Us residencial per habitatge protegit de PB +3  

Qualificació: 11.1.HP.c Us residencial per habitatge protegit de PB +2  

Qualificació: 11.1.d  Us residencial per habitatge lliure 

 

Art. 3.- Edificabilitat i densitat per parcel·la 

La edificabilitat del sector es de 0,85m2 de sostre per m2 de sol.  

La edificabilitat neta per unitat de projecte es: 

   Sòl    
 Qualificació  sostre  edificació   vpo -ctat  
Unitat de projecte 1- 7 11.1.a 1.606,11    535,37 7   

Unitat de projecte 8-11 11.1.a 864,00    288,00 4   

Unitat de projecte 12-16 11.1.a 1.084,43    360,00 5   

Unitat de projecte 17 11.1.HP.b 463,43    113,00   7 

Unitat de projecte 18-22 11.1.HP.c 1.102,86    360,00   28 

Unitat de projecte 23-26 11.1.HP.c 886,86    288,00   28 

Unitat de projecte 27-29 11.1.d 648,00    216,00 3   

Unitat de projecte 30-31 11.1.d 432,00    144,00 2   

Unitat de projecte 32-36 11.1.a 1.089,46    360,00 5   

TOTALS  8.177,15 2.664,37 26  35 

 

L’edificabilitat assignada a cada unitat de projecte permet situar-la al gàlib ordenat per aquest Pla de Millora. 

 



 

 

Art. 4.- Tipus d' Ordenació 

L’ordenació: 

 És en alineació de vial, amb l’excepció de l’iIIa 1-7 que el POUM determina que tindrà una alineació perpendicular al 

carrer Bühl. El Pla de Millora determina l’aplicació de les alçades reguladores, els contorns de les plantes cobertes i les 

unitats mínimes d’avantprojecte i projecte. 

Unitats mínimes d’avantprojecte: 

El criteri per establir les unitats mínimes d’avantprojecte es d’assolir fileres o volums independents sencers. Es 

determinen 2 unitats mínimes d’avantprojecte que agrupen les unitats de projecte 8 a 16 i 18 a 26. Aquestes unitats 

mínimes d’avantprojecte garanteixen una unitat de cornisa i de situació de la cota de la planta baixa i l’estudi per l’accés 

al soterrani comunitari garantit pel projecte de reparcel·lació. 

Unitats mínimes de projecte: 

Les unitats mínimes de projecte facilitaran el treball independent per als diferents propietaris. 

 

Art. 5.- Condicions de la edificació: 

5.1.- Ordenació en sobre rasant: 

Ordenació: 

 S'aplica el sistema d'ordenació d'alineació a vial, amb la excepció de l’avinguda de Vilanova que tindrà una alineació 

perpendicular al carrer Bühl, tal i com especifica el POUM i amb les determinacions del plànol d’alineacions i rasants. 

Cossos sortints: 

 S'admeten cossos sortints si el carrer és més ample de 6m. 

En els carrers menors s'admeten cossos sortints oberts. 

Façana mínima: 6 metres a carrer. 

 Es construiran en promoció única en un mínim d’unitats d'habitatge, segons el plànol d'ordenació 0-03, amb 

aparcament comunitari (veure plànol de les unitats mínimes d’avantprojecte i projecte 0-03.). 

Alçades: 

 Les edificacions hauran d’adaptar-se a les alçades màximes, alineacions obligatòries i fondàries màximes 

determinades als plànols d'ordenació.  

Alçada reguladora màxima:  

S’aplicarà en el centre de la façana, (segons indica el plànol 05) a partir de la rasant del carrer en aquest punt. L’alçada 

s’amidarà verticalment fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la línia de començament de la coberta. 

Sobre aquesta alçada només s'admetrà la coberta amb una pendent inferior al 30%, les cameres d’aire en el cas de 

cobertes planes, les baranes de separació, els elements tècnics de les instal·lacions i els remats decoratius de les 

façanes. 

Sotacoberta: 

 No s'admet I'aprofitament del sotacoberta de forma independent de l’habitatge situat sota. Aquest aprofitament es 

computarà dintre del total de la parcel·la. No es computarà com aprofitament la sortida de la escala a planta coberta, si 

aquesta es plana, i els espais destinats a instal·lacions. 

Mitgeres: 

 Tot el perímetre dels edificis tindrà el caràcter de façana, amb obertures i qualitats d'acabat homogenis amb el resta, 

amb l’excepció de les mitgeres de l’avinguda de Vilanova i del carrer Fleming que tindran el compromís d’acabar com 

façana les parts de les edificacions veïnes que superin la fondària o alçada permesa pel POUM. 

5.2.- Ordenació en sota rasant: 



 

 

Rampes i accessos: 

 Las rampes i els espais comuns d'accés a l’espai soterrani per aparcament poden estar situades a l’espai de verd 

privat, i fora de la fondària màxima, destinada a l’edificació sobre rasant, atès que la fondària de 12m no permet la 

inclusió material de la rampa i el POUM ordena l’accés comunitari. La coberta de les rampes i els espais comuns 

d'accés a l’espai soterrani, hauran d’ésser enjardinats. 

 Les rampes, un cop el seu paviment estigui al menys a -2m. de la cota de rasant del vial, hauran de tenir la coberta 

enjardinada de forma esglaonada de forma que sempre quedi una alçada lliure mínima de 2,25m. 

 No s’admetrà l’accés a I'aparcament en sota rasant a través del Sistema d'Espais Lliures o Jardins públics (4B5).  

 La reparcel·lació garantirà l’accés en soterrani a totes les finques. 

Ocupació: 

 L’ocupació en plantes sota rasant no pot superar l’ocupació màxima prevista en plantes sobre rasant, amb l’excepció 

dels espais comuns i la rampa d'accés, excepte a les qualificacions 11.1.HP.b i 11.1.HP.c d’us per habitatge protegit, 

per facilitar la connexió entre la rampa i els edificis i la construcció d’aparcaments adequats a l’ús plurifamiliar 

d’habitatge de petita dimensió. Aquesta ocupació de l’espai lliure privat en sota rasant es necessària per assolir les 

necessitats d’aparcament amb l’augment de densitat produït per la previsió d’ubicació d’habitatges de protecció que 

determina la Llei. 

5.3.- Regulació dels Espais lliures privats. 

Construccions: 

 El pati de parcel·la no és edificable a sobre rasant, i haurà de ésser enjardinat. L’execució i el cost d'aquestes obres 

d'enjardinament restaran vinculades a la construcció dels edificis als quals estan adscrits. El jardí privat podrà ser d’us 

exclusiu per alguns habitatges o d’us comunitari, segons es reguli als avantprojectes. 

Tanques: 

 Les tanques de les parcel·les s'han de construir amb criteris unitaris. Les tanques que donen als espais públics 

s'hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants de la vialitat, no permetent-se la seva reculada 

respecte a I'alineació del vial definida. L’alçada màxima total de les tanques en qualsevol dels límits de la parcel·la serà 

de 2,00 m, amidats des de la cota natural del terreny en aquest límit (1 m part opaca i la resta amb reixa, tanca vegetal 

o filat metàl·lic). 

5.4. - Regulació Espais Lliures. Jardins Públics. 

L’espai de verd públic es regularà per les Normes del POUM que regeixen a les qualificacions 4B.5 (articles 188 i 192). 

5.5.- Condicions d’edificació per a la zona de Sistema de Serveis Tècnics (Qualificació 3.2 POUM Vilafranca). 

L’espai de Sistema de Serveis Tècnics es regularà per les Normes del POUM que regeixen a les qualificacions 3.2 (article 185). 

A més, el projecte d’urbanització garantirà la integració paisatgística de l’estació transformadora i el millor aïllament per evitar 

molèsties als veïns. 

5.6.- Densitat: 

El POUM determina una densitat de 36 habitatges per aquest àmbit, atès que això dona una dimensió mitjana per habitatge de 

223 m2, fa impossible la situació d’habitatges de protecció. Es per això, i d'acord amb l’article 154.5 del POUM, que es modifica 

la densitat a les ubicacions amb ús d’habitatge de protecció, sense augmentar l’edificabilitat assignada al sector. 

Als edificis destinats per a habitatge lliure es situarà 1 habitatge lliure per cada 6m de façana a les alineacions dels carrers 

Bühl, avinguda de Vilanova i Dr. Fleming. Els habitatges es poden situar en edificis unifamiliars o plurifamiliars. Els edificis que 

es destinin per habitatges de protecció podran situar 1 habitatge protegit per cada 70 m2 de superfície construïda. 

5.7.- Parcel·la mínima i solars sense aprofitament:  

La condició per ser parcel·la mínima és tenir 6 m de façana als espais determinats per a ocupació de l’edificació als carrers 

Bühl i Dr. Fleming. La parcel·la mínima en els edificis a la avinguda de Vilanova serà de tota la filera 1-7. 



 

 

El projecte de reparcel·lació podrà determinar solars sense aprofitament només si s'adjudiquen als propietaris confrontats que 

siguin propietaris també de sòl del polígon. 

 

Art. 6.- Condicions de I' edificació per Qualificac ions: 

Qualificació: 11.1.a (Habitatge lliure) 

Fondària màxima: 12m. 

Alçada reguladora màxima: PB + 2P. H:10,50m  

Unitat mínima d’avantprojecte: 5 parcel·les mínimes 

Mitgeres: 

 El projecte de l’edificació situada al costat de la mitgera existent a la avinguda de Vilanova garantirà no deixar-Ia a la 

vista des de l’avinguda. Les zones de la mitgera situades per sobre de l’alçada reguladora de la nova edificació hauran 

de tractar-se com a façana, amb l’acabat adequat al definit per a la nova construcció. Els testers laterals al carrer Bühl 

tindran tractament de façana en materials d’acabament i tractament dels forats. 

Rampes d’accés a soterrani: 

Atès que l’accés a la planta soterrani per aparcament no es pot fer per l’espai lliure públic, la rampa d'accés es podrà 

situar a la façana de l’espai privat del carrer Bühl i podrà ésser compartida amb l’edificació amb façana al carrer Bühl 

que es troba confrontant. El pas comunitari d'accés als aparcaments privats podrà ésser també sota de l’espai de verd 

privat, atès que la fondària de 12m fa poc sostenibles altres solucions. 

Avantprojecte: 

Atès que la volumetria situada amb façana al carrer Bühl té una possibilitat d’un màxim de 9 habitatges unifamiliars i 

que poden ser també 9 parcel·les mínimes i, per tant, diferents propietaris, serà necessari presentar un avantprojecte 

que defineixi la situació de la cornisa per a la primera sol·licitud de llicencia que es presenti d’aquestes 9, o les que 

resultin del projecte de reparcel·lació. 

Ús de la planta baixa: 

 No s'admet l’ús d’aparcament a la planta baixa. 

Qualificació: 11.1.HP.b (Habitatge protegit) 

Fondària màxima: 15m. 

Alçada reguladora màxima: PB + 3P. H:13,50m. 

La planta Baixa es destinarà a habitatge i a accessos a l’edifici. 

L’ús serà per habitatge protegit. 

Unitat mínima de projecte: 1 parcel·la mínima 

Mitgeres: 

El lateral situat a la mitgera amb la finca fora de I' àmbit haurà de tenir tractament de façana, fins a la construcció 

existent. No podrà deixar cap part de la mitgera sense acabat de façana amb l’acabat adequat amb el definit per a la 

nova construcció. 

Rampes d’accés a soterrani: 

Atesa la dimensió reduïda de l’edificació prevista, les plantes sota rasant poden ocupar la totalitat de la parcel·la i la 

rampa d'accés podrà situar-se a l’espai lliure privat, amb les condicions d’enjardinament determinades l’apartat 3.2.4. 

L’espai lliure privat que estigui ocupat en sota rasant haurà d’enjardinar-se a la superfície. 

Qualificació: 11.1.HP.c (Habitatge protegit) 

Fondària màxima: 12m. 

Alçada reguladora màxima: PB + 2P. H:10,50m 



 

 

La planta Baixa es destinarà a habitatge i a accessos a l’edifici. 

L’ús serà per habitatge protegit. 

Unitat mínima de projecte: 1 parcel·la mínima 

Ocupació en sota rasant: 

Atesa la dimensió reduïda de la fondària edificable establerta pel POUM, anterior al Text Refós del 2005, i per tant 

prèvia a l’obligació de situar habitatges de protecció, i tipologies d’habitatge de menor dimensió als previstos 

inicialment, les plantes sota rasant poden ocupar la totalitat de la parcel·la i les rampes d'accés poden situar-se a l’espai 

lliure privat, amb les condicions d’enjardinament determinades a l’apartat 3.2.4. L’espai lliure privat que estigui ocupat 

en sota rasant haurà d’enjardinar-se a la superfície. 

Qualificació: 11.1.d (Habitatge lliure) 

Fondària màxima: 12m. 

Alçada reguladora màxima: PB + 2P. H: 10,50m. 

L’ocupació màxima sobre rasant serà la grafiada al plànol 0.0.1 de zonificacions.  

Els accessos a les plantes sota rasant poden ocupar l’espai lliure de verd privat. 

Unitats mínimes de projecte: 

S’estableixen unes unitats mínimes de projecte de 18m de façana a l’iIIa 27-29 i 12m de façana a l’illa 30-31 a fi i efecte 

de permetre la realització dels pactes entre més del 50% dels propietaris del sector per al seu desenvolupament. Atesa 

la petita dimensió de les unitats mínimes de projecte i a fi de permetre l’ús sostenible de l’edificació es permet la 

situació dels aparcaments individuals en planta baixa per aquest sector. 

Us de la Planta Baixa: 

Atesa la petita dimensió dels volums edificatoris i les unitats de projecte, s'admet l’ús d’aparcament a planta baixa. 

 Qualificació Sòl Sol privat 
edificació PB+2o3 Sostre 

màxim per U.P. 

Sostre  
habitatge 
amb 
protecció 

a Pl. Sota- 
coberta 

1 a 7 11,1.a 535,37 535,37 1606,11 1606,11 1606,11   0 

8 a 11 11,1.a 288   864 864     0 

12 a 16 11,1.a 360 648 1080 1084,43 1948,43 463,43 4,43 

17 11.1.H.P.b 113 113 452 463,43 463,43   11,43 

18 a 19 11.1.H.P.c 144  432 443,43     11,43 

20 a 22 11.1.H.P.c 216  648 659,43     11,43 

23 a 24 11.1.H.P.c 144  432 443,43    11,43 

25 a 26 11.1.H.P.c 144 648 432 443,43 1989,72 1989,72  11,43 

27 a 29 11.1.d 216 216 648 648 648   0 

30 a 31 11,1.d 144 144 432 432 432   0 

32 a 36 11,1.a 360 360 1080 1080 1089,46  0 

Sol privat edificació   2664,37 8106,11 8177,15 8177,15 2453,15 61,58 

Total sòl privat 6.078,04       

Total   àmbit  9.622,37       

 

Art.7.- Avantprojectes i Projectes d'edificació 

Els projectes d'edificació han de complir amb les disposicions legals vigents, a més de la normativa i les ordenances 

d'edificació que li son d'aplicació i les determinacions establertes en aquest Pla per a cada cas. 

Unitats mínimes de avantprojecte i projecte: 

Atesa la disposició del POUM d’establir una unitat mínima de projecte i construcció per cada 5 unitats mínimes de 



 

 

parcel·les unifamiliars, i amb la fi de facilitar la seva construcció, aquest Pla de Millora estableix a la zona 11.1.a 

l’obligació de presentar un avantprojecte per fileres senceres al propietari o promotor de la primera unitat que es 

demani llicencia, com es preveu al plànol d’Ordenació 0-03. 

El mateix serà obligatori per a la zona 11.1.c, en el cas de pertànyer a diferents propietaris, serà obligatòria la 

presentació de un avantprojecte per a la totalitat de la filera. D’aquesta forma es facilita la gestió al cas d’existir’hi 

diferents propietaris. 

A la zona 11.1.d està previst situar al projecte de reparcel·lació els propietaris minoritaris, i es per això que es preveuen 

unitats d’avantprojecte i projecte mes petites que facilitin la gestió. 

Els avantprojectes ajustaran una única alçada per a tota la cornisa de terminació de l’edifici, d'acord amb el plànol 

d’alineacions i rasants i aplicació de l’alçada reguladora (O5), el tractament de les façanes, materials de recobriment i 

tractament dels forats, la disposició de la coberta i vols, i garantiran la viabilitat de l’aparcament comunitari per a les 

unitats de projecte. 

El plànol 0-03 estableix les unitats mínimes d’avantprojecte i projecte i el plànol 0-05 estableix les rasants, els punts 

d’aplicació de l’aIçada reguladora i la zona de situació de la planta baixa. 

 

Art. 8.- Condicions d'ús 

En els casos no determinats en aquest Pla de Millora s'admeten els usos establerts per a la subzona clau 11.1. "Subzona de 

trama en saturació d'intervenció difusa (article 227 POUM)”. 

A les qualificacions 11.1.a., i 11.1.e, s'admeten els usos següents: 

L'ús d'habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar. 

 També els definits amb la numeració 2, 3, 4, 5, 6, industrials 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, tots en la 1ª categoria i 7.3 en la 2ª 

categoria, 9, 10, 11, 12, 13.1, 14, 15 i 16." 

A les Qualificacions 11.1.HP.b i c, a les plantes de sobre rasant, només s' admet l’ús d’habitatge de protecció. 

Pel que fa a la previsió d'aparcament en els edificis s’estarà al que s'especifica a la Normativa del POUM. 

 

Per a totes les determinacions no previstes a aquest Pla de Millora seran de aplicació les previstes al POUM. 

 

Art. 9.- Condicions de Gestió 

a) El sistema d'actuació  aplicable és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, amb la consegüent 

formulació del projecte de reparcel·lació el qual contindrà les determinacions establertes en el Text refós de la LIei d'urbanisme 

(D.1/2005) i al seu Reglament i garantirà les cessions del 10% de l’aprofitament ponderat. 

b) Cessió de vials i espais lliures: En I'execució de les determinacions urbanístiques, en el marc d'aquest polígon d'actuació, 

s'han de cedir gratuïtament terrenys per als usos i amb les extensions següents (veure quadre resum comparatiu pag. 16 i 

justificació apart 3.1.): 

Total sòl privat  6.078,04 m2  

Serveis tècnics      20,00 m2 

Espais lliures    921 ,13 m2 

Vials  2.603,20 m2 

TOTAL ÀMBIT 9.622,37 m2 

  ant ordenació POUM Pla de Millora 

      

adaptació  
a sup.  
Topo àmbit 

proposta  
dibuix 



 

 

Superfície del polígon 8.650,00 9.541,00 1,0085 9.622,37 
Superfície vial 2.770,00 2.728,00 2.751,27 2.603,20 
Superfície zones verdes 1.600,00 913,00 920,79 921,13 
Superfície zones verdes privades   3.228,00 3.255,53 3.413,67 
Superfície zona serveis tècnics       20,00 
Superfície total d´habitatges   2.662,00 2.684,70 2.664,37 
          
sostre edificable màxim 6.487,50 8.108,00 8.177,15 8.177,15 
          
nombre màxim d’habitatges lliures 65,00 36,00 70% 26,00 
nombre màxim d’habitatges de protecció     30% 35,00 
Total nombre màxim d'habitatges 65,00 36,00   61,00 
20% mínim sup. sostre per habit. VPO     20% 1.635,43 
10% mínim sup. sostre per habit. concertats     10% 817,72 

 

c) Cessió a l'Ajuntament del 10% del valor de I'apr ofitament urbanístic 

Segons l’article 8 del Decret Llei 1/2007 de mesures urgents en matèria urbanística, "els propietaris de sol urbà no consolidat 

han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% d'aprofitament urbanístic dels sectors subjectes 

a un Pla de Millora Urbana, ... el quals s'han de cedir urbanitzats”. 

Correspon al projecte de reparcel·lació la ubicació del 10% d'aprofitament urbanístic que li correspon a l’ajuntament, més 

l’1,07% de las seves propietats a l’àmbit. 

 

d) Es destinarà per a habitatge de protecció oficial  un 20%, i per habitatge concertat un 10% del sostre total que sigui 

destinat a habitatge. 

Sostre edificable màxim: 8.177,15 m2 

70% de 8.177,152 = 5.723,98m2 per habitatge lliure/223 m2 viv tipo = 25,5 viv  =  26 viv lliures. 

20% de 8.177,152 = 1.635,43m2 per habitatge de vpo/70 m2 viv      = 23,36 viv =  23 viv lliures. 

10% de 8.177,152 =    817,71m2 per habitatge concertat/70 m2 viv = 11,6 viv   = 12 viv lliures. 

Els habitatges de protecció s’hauran d’iniciar abans o com a mínim al mateix temps que s’iniciïn els primers habitatges lliures 
del mateix propietari, i en cap cas després de 2 anys des que les parcel·les tinguin la condició de solar. 

El termini màxim per a llur finalització dels habitatges de protecció serà de 3 anys, des de la data de l’atorgament de la llicència 
d’obres. 

 

S' ha previst un únic polígon d'actuació urbanística, coincidint amb I'àmbit del sector de planejament 

 

Art. 10.- Restes Arqueològics 

Donat que no existeixen dins de I'àmbit àrees arqueològiques ni d'expectativa arqueològica, segons consta en el POUM i en la 

Carta Arqueològica Municipal, no es considera necessària la realització de cap treball arqueològic previ. Tot i així, si durant 

I'execució de les obres d'urbanització o de construcció de les edificacions previstes apareixen indicis de restes arqueològiques 

caldrà actuar tal i com preveu la legislació vigent. 

 

Art. 11.- Projecte d'Urbanització 

L’àmbit de la urbanització serà els carrer que es troben a dintre del mateix, a més d’un sector nord del carrer Mare Ràfols, on hi 
ha uns 100m2 que es troben sense urbanitzar i que no estan inclosos dins de cap àmbit de gestió. Aquesta serà una càrrega 
externa de l’àmbit per tal de completar la trama urbana. 

Es tramitarà el projecte d'urbanització d'acord amb I'article 70 del Text Refós de la Llei d'urbanisme (D.1/2005). 

La tramitació i contingut del projecte d'urbanització s'ha d'adequar a allò que preveu I'article 87 del Text refós de la Llei 

d'urbanisme (D.1/2005). 

L’aprovació definitiva d'aquest projecte d'urbanització i la seva efectiva execució serà condició indispensable per a poder 

exercir el dret d'edificació dels terrenys en la forma i condicions previstes en aquest Pla. No obstant, podrà procedir-se a 



 

 

l’execució simultània de les obres d'urbanització i edificació en els termes establerts per la vigent legislació urbanística i d'acord 

amb les condicions establertes en aquest Pla. 

El projecte d'urbanització que es redacti s’ajustarà a les condicions que es determinen en aquest Pla de Millora. En el cas de 

modificació no substancial de les mateixes caldrà justificar expressament en la memòria del projecte les noves determinacions 

establertes. 

En qualsevol cas les obres d'urbanització hauran de garantir I'accessibilitat i la utilització dels espais d'us públic i especialment 

les determinacions i els criteris establerts a la LIei 20/1991 de promoció de I'accessibilitat i supressió de les barreres 

arquitectòniques, i en els corresponents Reglaments que la desenvolupen. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

DILIGÈNCIA.- 16 d’agost de 2009. 

Per fer constar que les presents normes han estat publicades al BOP del dia 15 d’agost de 2009. 

 

EL SECRETARI 

 










