
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

RECURS
d’inconstitucionalitat núm. 3914/1997, interpo-
sat pel President del Govern de la Nació contra
diversos articles de la Llei del Parlament de Ca-
talunya 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (sen-
tència).

El suplement del BOE núm. 125, de
26.5.2006, publica la Sentència 135/2006, de 27
d’abril, dictada pel Tribunal Constitucional en
el recurs d’inconstitucionalitat núm. 3914/1997,
interposat pel President del Govern de la Na-
ció contra diversos articles de la Llei del Parla-
ment de Catalunya 7/1997, de 18 de juny, d’as-
sociacions.

En la Sentència esmentada, el Tribunal Cons-
titucional ha decidit:

“Estimar parcialment el recurs d’inconstitu-
cionalitat núm. 3914/1997, interposat pel Presi-
dent del Govern contra diversos preceptes de
la Llei del Parlament de Catalunya 7/1997, de
18 de juny, d’Associacions i, en conseqüència:

”1r Declarar la inconstitucionalitat i nul·litat
dels arts. 2.2; 4.2; 8.3, en l’incís ‘l’organització i
funcionament han de ser democràtics i, en tot
cas, s’ha de garantir la participació de tots en
l’adopció dels acords’; 9.4; 15; 16, a excepció de
l’incís inicial del seu apartat 1 ‘En totes les qües-
tions que es suscitin en via administrativa sobre
el règim d’associacions és d’aplicació la norma-
tiva relativa al procediment administratiu comú’;
20.2 i 3; 22.2.c), en l’incís ‘ni mentre desenvolupi
un treball remunerat per a l’associació’; 26.3 i
35.2 i 4.

”2n Declarar que no són inconstitucionals:
”L’art. 3, interpretat en els termes expressats

en el fonament jurídic 6.
”L’art. 4.3, interpretat en els termes expres-

sats en el fonament jurídic 7.c).
”L’art. 9.3, interpretat en els termes expres-

sats en els fonaments jurídics 7.c) i 10.b).
”L’art. 21.3, interpretat en els termes expres-

sats en el fonament jurídic 13.
”3r Desestimar el recurs pel que fa a la res-

ta.”

Hi ha un vot particular discrepant que formu-
la el magistrat Vicente Conde Martín de Hijas,
al qual s’adhereixen els magistrats Javier Del-
gado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez i
Ramón Rodríguez Arribas.

Barcelona, 29 de maig de 2006

ERNEST MARAGALL I MIRA

Secretari del Govern

(06.149.167)

CONFLICTE
positiu de competència núm. 3740/2004, promo-
gut pel Govern de la Generalitat de Catalunya
contra diversos articles del Reial decret 1740/2003,
de 19 de desembre, sobre procediments relatius
a associacions d’utilitat pública (sentència).

El suplement del BOE núm. 125, de 26.5.2006,
publica la Sentència 134/2006, de 27 d’abril, dic-
tada pel Tribunal Constitucional en el conflicte
positiu de competència núm. 3740/2004, promo-
gut pel Govern de la Generalitat de Catalunya
contra diversos articles del Reial decret 1740/

2003, de 19 de desembre, sobre procediments
relatius a associacions d’utilitat pública.

En la Sentència esmentada, el Tribunal Cons-
titucional ha decidit:

“Estimar parcialment el conflicte positiu de
competència núm. 3740-2004, promogut pel
Govern de la Generalitat de Catalunya contra
diversos articles del Reial decret 1740/2003, de
19 de desembre, sobre procediments relatius a
associacions d’utilitat pública i, en conseqüèn-
cia:

”1r Declarar que allò que disposen els arti-
cles 5.3 i 6.6 del Reial decret esmentat envaeix
les competències de la Generalitat de Catalunya,
per la qual cosa aquests articles no són aplica-
bles a les associacions a las quals es refereix l’ar-
ticle 9.24 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

”2n Desestimar el conflicte positiu de com-
petència pel que fa a la resta.”

Barcelona, 29 de maig de 2006

ERNEST MARAGALL I MIRA

Secretari del Govern

(06.149.165)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 15 de maig de 2006, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
referent al municipi de Salou.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Ta-
rragona, en la sessió de 23 de març de 2006, va
adoptar l’acord següent:

Exp.: 2006/021496/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urba-
nística municipal referent a l’error material de la
cartografia de l’edifici DMS III situat al carrer
Logroño, al terme municipal de Salou

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal referent a l’error material de la cartogra-
fia de l’edifici DMS III, situat al carrer Logroño,
de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa 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 no-
vembre, 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 pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la infor-
mació que preveu l’article 101 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
carrer Anselm Clavé, 1, Casa Gasset.

Tarragona, 15 de maig de 2006

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(06.129.122)

EDICTE
de 17 de maig de 2006, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
referent al municipi de Salou.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Ta-
rragona, en la sessió de 23 de març de 2006, va
adoptar l’acord següent:

Exp.: 2006/021509/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urba-
nística municipal referent a l’error material de la
cartografia del solar situat al carrer Jordi Llimo-
na, 16, al terme municipal de Salou
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Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal referent a l’error material de la cartogra-
fia del solar situat al carrer Jordi Llimona, 16,
de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa 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 no-
vembre, 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 pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la infor-
mació que preveu l’article 101 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
carrer Anselm Clavé, 1 Casa Gasset.

Tarragona, 17 de maig de 2006

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

(06.129.127)

EDICTE
de 25 de maig de 2006, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi del Port de la Selva.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2003/009760/G/00007
Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme
municipal del Port de la Selva

Recurs d’alçada interposat pel senyor Fran-
cisco Bové Bonet, que actua en nom propi i com
a mandatari verbal de la senyora Anna Maria
Palahí, presidenta de la Comunitat de Propie-
taris de l’edifici situat al carrer Major, 77, i per
altres recurrents, en relació amb l’aprovació de-
finitiva del Pla d’ordenació urbanística munici-
pal, al terme municipal del Port de la Selva

Vista la proposta de la Direcció General
d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que

s’hi exposen, he resolt estimar en part el recurs
d’alçada interposat pel senyor Francisco Bové
Bonet, que actua en nom propi i com a man-
datari verbal de la senyora Anna Maria Palahí,
presidenta de la Comunitat de Propietaris de
l’edifici situat al carrer Major, 77, i per altres
recurrents, contra els acords de la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de Girona de 4 de novem-
bre de 2003 i 26 de maig de 2004, relatius a
l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació ur-
banística municipal del Port de la Selva, en el
sentit de:

—1 Qualificar l’àmbit ocupat per a la construc-
ció anomenada l’Església Vella de zona de bloc
aïllat, subzona Església Vella, de nova creació,
clau 2.5.7, tal com es delimita gràficament en plà-
nol adjunt.

—2 Incorporar a l’article 90 de la normativa
urbanística la nova subzona 2.5.7 i establir el seu
redactat de la manera següent:

Article 90
Zona de bloc aïllat (clau 2.5)

Definició
Aquesta zona abasta els sòls residencials ca-

racteritzats per una volumetria especial, en ge-
neral unitària, com a conseqüència d’una ope-
ració conjunta.

Correspon al tipus d’edificació aïllada, gene-
ralment plurifamiliar, envoltada de pati o jardí
privat.

Subzones
a) Subzona general: clau 2.5
b) Subzona La Vista: clau 2.5.1
c) Subzona La Lloia: clau 2.5.2
d) Subzona Camí de St. Baldiri: clau 2.5.3
e) Subzona Els Pescadors: clau 2.5.4
f) Subzona Villa Pili: clau 2.5.5
g) Subzona Les Terrasses: clau 2.5.6
h) Subzona Església Vella: clau 2.5.7

Condicions de parcel·lació
Per a les subzones 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 i 2.5.7

es mantindran les parcel·les existents.
Per a la subzona 2.5.5, la parcel·la mínima serà

de 250 m2.
Per a la subzona 2.5.6, correspon a una úni-

ca parcel·la en condomini d’acord amb l’estu-
di de detall aprovat definitivament el 15 de juny
de 2000.

Condicions d’edificació
a) Volumetria
Per a les subzones 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, i 2.5.7 la

volumetria permesa correspon a l’existent.
Per a les subzones 2.5.4 i 2.5.5 l’edificació

respectarà la volumetria resultant dels gàlibs
grafiats en els plànols d’ordenació urbà.

Per a la subzona 2.5.4, prevaldran, a més, els
següents paràmetres: ocupació 31%, edificabi-
litat 0,7 m2/m2. Per a la subzona 2.5.5, prevaldran,
a més els següents: ocupació 41%, edificabilitat
0,52 m2/m2.

Per a la subzona 2.5.6, l’ordenació s’ajustarà
a l’estudi de detall aprovat definitivament.

Pel que fa al subsòl, es permeten 3 plantes
soterranis amb una ocupació màxima de l’edi-
ficació en la planta baixa.

b) Alçades
Per a la subzona 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 i 2.5.6, 6,10

metres corresponents a PB+1. Per a la subzona
2.5.2, 9 metres, corresponents a PB+2. Per la
subzona 2.5.4, 6,90 metres corresponents PB+1.

Per a la subzona 2.5.6 el carener de les edifica-
cions no superarà els 4 metres respecte de la
rasant del terreny. Per a la subzona 2.5.7 l’alçada
màxima és l’existent.

Condicions formals
Per la subzona 2.5.6, les edificacions respec-

taran les condicions formals de l’estudi de de-
tall de 15 de juny de 2000. Pel que fa a la jar-
dineria de la parcel·la s’hauran de respectar
especialment les condicions naturals de l’entorn,
evitant tractaments i vegetació alienes.

Condicions d’ús
Seguiran les determinacions de l’article 81-6

de la normativa urbanística.
Per la subzona 2.5.5, s’admeten únicament 2

habitatges.
Per la subzona 2.5.6, únicament s’admeten 23

habitatges.
Per la subzona 2.5.7, únicament s’admeten 5

habitatges.

—3 Modificar la normativa i plànols d’orde-
nació d’acord amb les anteriors consideracions.

—4 Confirmar en tots els altres termes els
acords impugnats.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’arti-
cle 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’en-
demà de rebre la notificació, sens perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

Barcelona, 25 de maig de 2006

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(06.132.025)

EDICTE
d’1 de juny de 2006, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi d’Alcanar.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2003/008232/C/00093
Pla director urbanístic del sistema costaner al
terme municipal d’Alcanar


