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EDICTE
de 29 de juny de 1999, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents a diver-
sos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 17 de febrer de 1999, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística i segons el pro-
cediment que assenyala l’article 44 del Regla-
ment de gestió urbanística, els expedients de
sol·licitud d’autorització d’obres que es detallen
a continuació:

Exp.: 1922/1997
Obertura d’un restaurant a la masia Can

Ribas, que promou Can Ribas, SL, al terme
municipal de Bigues i Riells.

Exp.: 26/1998
Construcció d’un habitatge a la finca cal Torra

de la Masia, que promou Antoni Marimón Ga-
barró, al terme municipal de Copons.

Exp.: 2705/1998
Ampliació de les instal·lacions d’un centre de

disminuïts psíquics de Vallderiolf, que promou
Fundació Privada Vallès Oriental per a dismi-
nuïts psíquics, al terme municipal de la Roca del
Vallès.

Exp.: 1886/1998
Ampliació d’una nau existent a la carretera

de Cardedeu a Granollers, km 3, que promou
Levesta, SA, al terme municipal de les Franque-
ses del Vallès.

Exp.: 1181/1998
Construcció d’un habitatge situat a la finca

can Nadal, dintre la serra del Mussons, que pro-
mou Jaume Salas Botey, al terme municipal de
Masquefa.

Exp.: 2104/1998
Instal·lació d’una base de telefonia mòbil

automàtica als plans de ca l’Alegre, zona Mo-
nistrolet, que promou Telefónica Servicios
Móviles, SA, al terme municipal de Rajadell.

Exp.: 2270/1998
Ampliació de l’habitatge situat a la vall d’Hor-

ta-el Rossinyol, que promou Joaquim M.
Herrero Llorenç, al terme municipal de Sant
Llorenç Savall.

Exp.: 1652/1998
Construcció d’un habitatge, enderrocant el

vell, al barri Brugueres, masia cal Baltasar, que
promou Pere Manel Queraltó Sadurní, al terme
municipal de Sant Martí Sarroca.

Exp.: 2646/1998
Rehabilitació de l’edificació destinada a ha-

bitatge al barri de la Torre, antigues escoles, que
promou José Mas Maimó, al terme municipal
de Sant Martí Sarroca.

Exp.: 1302/1998
Construcció d’un habitatge a l’indret can

Marxant, que promou Joan Rodés Gual, al ter-
me municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

Exp.: 187/1996
Instal·lació de la casa de colònies a Sant Ju-

lià de Cabrera, que promou el Bisbat de Vic, al
terme municipal de Santa Maria de Corcó.

Exp.: 2645/1998
Construcció d’un celler d’elaboració, crian-

ça i embotellament de vins i vins escumosos de
cava a cal Milà de la Roca, que promou Cellers
Grimau Gol, SA, al terme municipal de Subirats.
Exp.: 706/1998

Activitat de fàbrica de paper situada al car-
rer Riera, 5, Molí del Mig, que promou Papelera
Noya, SA, al terme municipal de Torrelavit.
Exp.: 2019/1998

Modificació del pitch and putt i el camí de
Vilassar, que promou l’Ajuntament de Vilanova
del Vallès, al terme municipal de Vilanova del
Vallès.

Denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística i segons el pro-
cediment que assenyala l’article 44 del Regla-
ment de gestió urbanística, els expedients de
sol·licitud d’autorització d’obres que es detallen
a continuació:
Exp.: 2662/1998

Construcció d’una casa amb dos habitatges
a la carretera de Solsona, km 32, que promou
Enric Parera Masferrer, al terme municipal de
l’Espunyola.
Exp.: 2686/1998

Construcció d’un habitatge al camí de la Pòl-
vora, que promou Manuel Moreno Martínez, al
terme municipal de Navarcles.
Exp.: 2727/1998

Ampliació de l’activitat de casa de colònies
i restaurant a la carretera de Campins, km 2,3,
que promou Restaurant Can Net, al terme mu-
nicipal de Sant Celoni.
Exp.: 520/98

Instal·lació d’un hivernacle de PVC a la car-
retera BV-4401, km 20,600, que promou An-
tonínia de la Ossa Navarro, al terme municipal
de Prats de Lluçanès.

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 admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
comptador 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 queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 29 de juny de 1999

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona
(99.162.146)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
de 17 de juny de 1999, per la qual s’estableixen
les espècies que poden ser objecte de caça a
Catalunya.

La Generalitat de Catalunya té plenes com-
petències per poder establir les espècies que
poden ser objecte de caça dins el seu territori.

La Llei 4/1989, de 27 de març, de conserva-
ció dels espais naturals i de la flora i fauna sil-
vestres, estableix a l’article 33 i següents que la
caça només es pot realitzar sobre les espècies
que reglamentàriament es declarin peces de
caça, i determina les condicions bàsiques per
garantir que les activitats siguin compatibles amb
la conservació de les esmentades espècies.

D’acord amb la Llei de caça de 4 d’abril de
1970 i el seu Reglament, la Llei 3/1988, de 4 de
març, de protecció dels animals, i les ordres de
23 de novembre de 1994 i de 10 d’abril de 1997,
per les quals s’amplia la relació d’espècies pro-
tegides a Catalunya;

D’acord amb la Directiva 94/42/CEE, de 8 de
juny de 1994, que modifica la Directiva 79/409/
CE, de 2 d’abril, relativa a la conservació d’ocells
silvestres;

En ús de les atribucions que m’han estat con-
ferides,

ORDENO:

Article 1
Es declaren espècies cinegètiques o de caça

les que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Les espècies que figuren a l’annex 2

d’aquesta Ordre poden ser objecte de caça si
l’estat de les seves poblacions en permet un
aprofitament cinegètic i, a més, es dóna alguna
de les circumstàncies següents:

Quan es fa necessària la seva caça per a la
protecció d’altres espècies de la fauna salvatge
autòctona protegida.

Quan es produeixin danys sobre béns i pro-
pietats.

Quan calgui per raons de salut i seguretat
públiques.

2.2 En tots els supòsits a què fa referència
l’apartat anterior cal justificar la necessitat de
la caça de les esmentades espècies. La regula-
ció de la caça d’aquestes espècies s’establirà, per
a cada temporada de caça, en l’ordre anual per
la qual es fixen les espècies objecte d’aprofita-
ment cinegètic, els períodes hàbils de caça i les
vedes especials, o bé en ordres específiques.

Article 3
L’Ordre per la qual es fixen les espècies ob-

jecte d’aprofitament cinegètic i els períodes
hàbils de caça i les vedes especials establirà la
llista d’espècies dels annexos 1 i 2 d’aquesta
Ordre que poden ser objecte de caça, així com
també, si escau, les normes, els períodes, els
mètodes, les regulacions i les prohibicions espe-
cífiques de caça per a cada espècie.

Barcelona, 17 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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ANNEX 1

ESPÈCIES CINEGÈTIQUES

Ocells (català, llatí, castellà)

Ànec xiulador, Anas penelope, ánade silbón.
Ànec collverd, Anas platyrhynchos, ánade real.
Ànec griset, Anas strepera, ánade friso.
Ànec cuallarg, Anas acuta, ánade rabudo.
Ànec cullerot, Anas clypeata, pato cuchara.
Xarxet comú, Anas crecca, cerceta común.
Xarrasclet, Anas querquedula, cerceta carretona.
Xibec, Netha rufina, pato colorado.
Morell de cap roig, Aythya ferina, porrón común.
Morell de plomall, Aythya fuligula, porrón
muñudo.
Perdiu roja, Alectoris rufa, perdiz roja.
Perdiu xerra, Perdix perdix hispaniensis, perdiz
pardilla.
Faisà, Phasianus colchicus, faisán.
Guatlla, Coturnix coturnix, codorniz.
Fotja vulgar, Fulica atra, focha común.
Fredeluga, Vanellus vanellus, avefría.
Becada, Scolopax rusticola, becada.
Becadell comú, Gallinago gallinago, agachadiza
común.
Gavina vulgar, Larus ridibundus, gaviota vulgar.
Gavià de potes grogues, Larus cachinnans, ga-
viota patiamarilla.
Tudó, Columba palumbus, paloma torcaz.
Xixella, Columba oenas, paloma zurita.
Colom roquer, Columba livia, paloma bravía.
Tórtora vulgar, Streptopelia turtur, tórtola.
Griva cerdana, Turdus pilaris, zorzal real.
Tord ala-roig, Turdus iliacus, zorzal alirrojo.
Tord comú, Turdus philomelos, zorzal común.
Griva vulgar, Turdus viscivorus, zorzal charlo.
Estornell vulgar, Sturnus vulgaris, estornino
común.
Estornell negre, Sturnus unicolor, estornino
negro.
Garsa, Pica pica, urraca.

Mamífers (català, llatí, castellà)

Conill, Oryctolagus cuniculus, conejo.
Llebre, Lepus europaeus i Lepus granatensis,
liebre europea.
Guineu, Vulpes vulpes, zorro.
Senglar, Sus scrofa, jabalí.
Isard, Rupicapra pyrenaica, rebeco.
Cabra salvatge, Capra pyrenaica subs. hispanica,
cabra montés.
Mufló, Ovis musimon, muflón.
Cérvol, Cervus elaphus, ciervo.
Daina, Dama dama, gamo.
Cabirol, Capreolus capreolus, corzo.

ANNEX 2

Ocells (català, llatí, castellà)

Oca vulgar, Anser anser, ansar común.
Polla d’aigua, Gallinula chloropus, polla de agua.
Merla, Turdus merula, mirlo común.
Gralla, Corvus monedula, grajilla.
Gaig, Garrulus glandarius, arrendajo.
Corb, Corvus corax, cuervo.
Cornella, Corvus corone, corneja.
Pardal comú, Passer domesticus, gorrión común.
Cotorreta de pit gris, Myopsitta monachus, co-
torreta gris.
Cotorreta de collar o de Kramer, Psittacula kra-
meri, cotorra de Kramer.

Mamífers (català, llatí, castellà)
Coipú, Myocaster koypu, coipú.
Marmota, Marmota marmota, marmota.
Esquirol, Sciurus vulgaris, ardilla.
Visó americà, Mustela vison, visón americano.
Gat mesquer, Genetta genetta, gineta.
(99.154.094)

ORDRE
de 17 de juny de 1999, per la qual es prorroguen
els terminis per obtenir el carnet d’aplicador de
productes fitosanitaris i de responsable de la seva
venda.

Mitjançant l’Ordre de 4 de març de 1997
(DOGC núm. 2353, de 18.3.1997), es va establir
el termini d’un any perquè tot el personal de les
empreses d’aplicació de productes fitosanitaris
i els responsables de la seva venda estiguin en
possessió del corresponent carnet.

Aquest termini va ser prorrogat fins al 18 de
maig de 1999 mitjançant l’Ordre de 13 de maig
de 1998 (DOGC núm. 2651, de 2.6.1998).

En determinats indrets de Catalunya l’ofer-
ta de cursos destinats a aquest personal no ha
estat suficient per atendre les demandes per
assistir-hi, requisit indispensable per a l’obtenció
del preceptiu carnet i per a la renovació dels
carnets d’aplicació de productes molt tòxics per
al personal de les empreses d’aplicació i venda
i, d’altra banda, no s’ha impartit encara cap curs
d’aplicador aeri agroforestal. Per aquests mo-
tius cal ampliar de nou aquest termini per tal de
facilitar que tot el personal que el precisi pugui
realitzar el corresponent curs de capacitació.
En conseqüència,

ORDENO:

Article 1
Es prorroga fins al 31 de març del 2000 el

termini perquè tot el personal de les empreses
d’aplicació de productes fitosanitaris i els res-
ponsables de la seva venda estiguin en posses-
sió del carnet corresponent, fixat a l’article 6 de
l’Ordre de 4 de març de 1997, per la qual es re-
gula la formació del personal de les empreses
d’aplicació de productes fitosanitaris i els res-
ponsables de la seva venda.

Article 2
Es prorroga la validesa dels actuals carnets

d’aplicador de bromur de metil en sòls i de fosfur
d’alumini per al control de micromamífers amb
data de caducitat anterior a 31 de març de 2000
fins a aquesta data.

Barcelona, 17 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(99.154.110)

ORDRE
de 22 de juny de 1999, per la qual es crea la De-
nominació d’Origen Catalunya i se n’aprova el
Reglament.

Des de la creació de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi s’ha impulsat, consolidat i, al ma-
teix temps, s’ha contrastat que el desenvolupa-
ment de polítiques pròpies en el sector vitiviní-
cola ha permès una millora substancial tant de
l’explotació i el conreu de la vinya, com també
de l’elaboració, la criança i la comercialització
del vi produït a Catalunya.

El referent tant normatiu com econòmic tra-
dicional de la vitivinicultura s’ha vist modificat,
per una banda, pels acords generals sobre aran-
zels i comerç, acords del GATT, que marquen
les línies de la progressiva liberalització i
mundialització de l’economia en general i, en
particular, del comerç de productes vitiviníco-
les i, per l’altra banda, pel desplegament de la
política agrària comuna (PAC) i la convenièn-
cia de la seva aplicació a la realitat vitivinícola
de Catalunya.

Per les raons exposades, entre altres, el marc
econòmic i administratiu de la vitivinicultura ca-
talana s’ha vist substancialment modificat en els
últims anys i, conseqüentment, cal adequar a les
necessitats presents i futures la normativa regu-
ladora d’aquesta activitat econòmica, seguint els
eixos de qualitat i regió determinada, amb uns
controls administratius àgils, tècnics i moderns.

Tenint en compte les peticions rebudes de la
majoria dels representants dels sectors vitícola
i vinícola de Catalunya;

Vistos els informes favorables de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi, i efectuades les con-
sultes que preveu l’annex del Reial decret 479/
1981 en el seu apartat B).2.a);

D’acord amb el que estableix el Decret 835/
1972, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
25/1970, de 2 de desembre,

ORDENO:

Article 1
Es crea la Denominació d’Origen Catalunya.

Article 2
S’aprova el Reglament de la Denominació

d’Origen Catalunya el text articulat del qual
figura a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Aquesta Ordre es trametrà al Ministeri

d’Agricultura, Pesca i Alimentació per al seu
coneixement i posterior ratificació.

Barcelona, 22 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

REGLAMENT
de la Denominació d’Origen Catalunya i del seu
Consell Regulador

CAPÍTOL 1
Generalitats

Article 1
D’acord amb el que disposa la Llei 25/1970,

de 2 de desembre, que aprova l’Estatut de la
vinya, el vi i dels alcohols, el seu Reglament


