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“H) En representació d’organitzacions i as-
sociacions representatives d’interessos relacio-
nats amb l’àmbit de l’Administració de justícia:

“Un representant per cadascuna de les asso-
ciacions de jutges i magistrats.

”Un representant per cadascuna de les asso-
ciacions de fiscals.

”Un representant de les associacions de jut-
ges de pau.

”Un representant per les associacions de se-
cretaris judicials.

”Un representant per les associacions de
metges forenses.

”Un representant per les associacions de
perits judicials i forenses.

”Un representant sindical.”
L’article 4.2, que queda redactat de la manera

següent:
“4.2 Els tres vocals del Consell General del

Poder Judicial i els dos jutges o magistrats pre-
vistos a la lletra B) de l’article 3.2.c), si escau,
seran designats pel Consell General del Poder
Judicial.”

L’article 4, al qual s’afegeix un nou apartat 3
amb la redacció següent:

“4.3 El representant del Ministeri de Justícia
serà designat pel Ministeri de Justícia.”

Renumerar els actuals apartats 4.3, 4.4, 4.5 i
4.6, que passen a ser els apartats 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7,
respectivament.

L’article 5 i la seva rúbrica, que queden redac-
tats de la manera següent:

“Article 5
”Caràcter de les propostes del Consell
”Les propostes emeses pel Consell de Justí-

cia de Catalunya tenen el caràcter de facultatives
i no vinculants.”

L’article 6.2, que queda redactat de la manera
següent:

“6.2 Les comissions o grups de treball cons-
tituïts han d’elaborar les propostes sobre les
matèries que el Consell els encarregui i elevar-
les al Consell.”

L’article 8 i la seva rúbrica, que queden redac-
tats de la manera següent:

“Article 8
”El vicepresident
”El vicepresident exerceix totes aquelles fun-

cions que li delegui el president.
”En els casos de vacant, absència, malaltia o

una altra causa legal, el president serà substituït
pel vicepresident.”

Disposició derogatòria
Es deroga l’article 4.7 del Decret 119/2002, de

16 d’abril, pel qual es crea el Consell de Justí-
cia de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 1 d’abril de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

Consellera de Justícia i Interior

(03.080.114)

*

DEPARTAMENT
DE CULTURA

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 42/2003, de 4 de febrer, de creació de
la Comissió de l’Any del Disseny (DOGC núm.
3830, pàg. 3910, de 25.2.2003).

Havent observat una errada al text original
del Decret esmentat, tramès al DOGC i publi-
cat al número 3830, pàg. 3910, de 25.2.2003, se’n
detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 3910, a l’article 8, on diu:
“La Comissió de Commemoració de l’Any

del Disseny...”,
ha de dir:

“La Comissió de l’Any del Disseny...”.

Barcelona, 27 de març de 2003

PAU VILLÒRIA I SISTACH

Secretari general

(03.066.125)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
97/2003, d’1 d’abril, pel qual es crea la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran i se’n
regula la composició i el funcionament intern.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim
especial de la Val d’Aran, restableix i actualitza
l’organització administrativa pròpia d’Aran, a
l’empara del que disposa l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. En aquest sentit, la Llei preveu
que el Consell General pugui assumir determi-
nades competències i serveis mentre afectin di-
rectament el seu territori, les quals li han de ser
assignades o delegades per l’Administració de
la Generalitat d’acord amb el que estableix la
legislació vigent.

A fi de fer efectiu aquest mandat legal en
matèria urbanística, s’escau de preveure una
comissió territorial d’urbanisme pròpia per al
territori de l’Aran. Cal tenir en compte, a més,
que aquest territori, com a conseqüència de les
seves característiques específiques i diferenci-
ades, disposa d’unes Normes subsidiàries de
planejament que són d’aplicació a tots els mu-
nicipis de la Val d’Aran.

Aquesta comissió, d’acord amb la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, haurà d’assumir
funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor
i resolutiu respecte de tots els assumptes que la
vigent legislació urbanística preveu hagin de ser
sotmesos a consideració de les comissions ter-
ritorials d’urbanisme.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret és la creació de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val
d’Aran i regular-ne la composició i el funciona-
ment intern.

Article 2
Creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Val d’Aran

Es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Val d’Aran per exercir a Aran les funcions que
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, atribu-
eix a les comissions territorials d’urbanisme.

Article 3
Àmbit d’actuació de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de la Val d’Aran

L’àmbit d’actuació de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Val d’Aran és el territori
d’Aran, integrada pels municipis de Arres,
Bausen, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut
Aran, Vielha e Mijaran i Vilamòs.

Article 4
Seu

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Val d’Aran tindrà la seu a Vielha, al Consell
General d’Aran.

Article 5
Composició

5.1 La Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Val d’Aran és presidida pel conseller o la con-
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matèries de la seva competència, es constitueix
la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Val d’Aran.

7.2 L’informe de la Ponència Tècnica serà
previ i preceptiu, llevat en cas d’urgència apre-
ciada per la Comissió amb el vot favorable de
la majoria d’assistents.

Article 8
Composició de la Ponència Tècnica

8.1 La Ponència Tècnica està constituïda
pels membres següents:

a) El director o la directora general d’Urba-
nisme, que actuarà com a president o presidenta.

b) El conseller o la consellera de Política
Territorial i Relacions Municipals del Consell
General d’Aran.

c) Un representant de la Secretaria de la
Mobilitat i un de la Secretaria per a la Planifi-
cació Territorial, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

d) El director o la directora de la Ponència
Tècnica, que serà un funcionari o una funcionà-
ria de la Direcció General d’Urbanisme.

e) El director o la directora de l’Oficina Tèc-
nica d’Urbanisme del Consell General d’Aran.

f) Un representant de cadascun dels depar-
taments de la Generalitat següents: d’Agricul-
tura Ramaderia i Pesca, Justícia i Interior, En-
senyament, Treball, Indústria, Comerç i Turisme
i Medi Ambient, sempre que no hagin transfe-
rit les seves competències d’informe de plane-
jament urbanístic al Consell General d’Aran.

g) Un representat del Consell General d’Aran.
h) Un representant de l’Administració Ge-

neral de l’Estat.
i) Dos membres, nomenats pel president de

la Comissió Territorial d’Urbanisme, entre per-
sones d’acreditada competència dels Col·legis
d’Arquitectura i d’Enginyers de Camins, a pro-
posta del Consell General d’Aran.

8.2 Un secretari o una secretària de la Po-
nència Tècnica, que serà el mateix/a que el/la de
la Comissió territorial d’Urbanisme de la Val
d’Aran i que actuarà amb veu i sense vot.

8.3 La Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Val d’Aran pot designar, per majoria d’assis-
tents i a proposta del president o de la presidenta
o de qualsevol dels seus membres, altres mem-
bres per a la Ponència Tècnica que actuaran amb
veu i sense vot. Aquesta incorporació podrà ser
acotada en el temps i en funció dels assumptes
a tractar i la designació es podrà deixar sense
efecte en qualsevol moment.

8.4 Els responsables tècnics i jurídics de la
Direcció General d’Urbanisme o del Consell
General d’Aran competents assistiran a les ses-
sions de la Ponència Tècnica, per a un millor
assessorament de l’òrgan col·legiat.

Article 9
Suplència de la presidència, de la secretaria

i de la vocalia de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de la Val d’Aran i de la Ponència Tèc-
nica.

9.1 En cas de vacant, absència, malaltia o
alguna altra causa legal, la presidència de les
comissions territorials d’urbanisme és suplerta
pel director o directora general d’Urbanisme.
La presidència de les ponències tècniques és
suplerta pel director o directora de la Ponència
Tècnica.

9.2 El secretari o la secretària serà suplert/
a per la persona designada pel president o la

presidenta de la Comissió entre els funcionaris
o funcionàries adscrits al Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques.

9.3 La designació dels vocals haurà de pre-
veure els suplents per a supòsits d’absència,
malaltia i, en general, per a qualsevol causa jus-
tificada.

Article 10
Convocatòries

10.1 En la notificació de la convocatòria de
cada sessió de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Val d’Aran i de la Ponència Tècni-
ca es preveurà una segona convocatòria per a
una hora després en cas que per a la primera no
hi hagi quòrum suficient d’assistents.

10.2 El nombre necessari de membres as-
sistents per constituir vàlidament les comissions
en segona convocatòria és el d’una tercera part
de membres.

Article 11
Acords

Els acords de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Val d’Aran i de la Ponència Tècni-
ca són adoptats per majoria simple d’assistents.
En cas d’empat, el vot del president o la presi-
denta, o del seu suplent, dirimeix el resultat de
les votacions.

Article 12
Funcionament

12.1 El suport administratiu i tècnic de la
Comissió Territorial i de la Ponència Tècnica es
du a terme des de la Direcció General d’Urba-
nisme, amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica
d’Urbanisme de la Val d’Aran.

12.2 El director de la Ponència Tècnica ela-
borarà, amb la col·laboració de l’oficina tècni-
ca d’urbanisme de la Val d’Aran, les propostes
que han de ser elevades a la Ponència Tècnica.

12.3 La presentació en el Registre del Con-
sell general d’Aran dels documents i assumptes
que hagin de ser sotmesos a coneixement de la
Comissió Territorial produeix els mateixos efec-
tes jurídics que si es presentessin en el Registre
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques. El Consell General d’Aran i la Di-
recció General d’Urbanisme es comunicaran
diàriament, recíprocament, els assumptes i do-
cuments que es presentin en els respectius re-
gistres.

Article 13
Règim supletori

En tot el que no preveu aquest Decret amb
referència al funcionament dels òrgans col·-
legiats, s’aplicaran supletòriament les normes
contingudes en la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat i en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 14
Obligacions dels membres de la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de la Val d’Aran i de la Po-
nència Tècnica

Correspon als membres de la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de la Val d’Aran i de la
Ponència Tècnica que representen als diversos
òrgans o departaments que tenen la respectiva
competència sectorial, de vetllar per a l’adequa-

sellera de Política Territorial i Obres Públiques.
El Síndic d’Aran i el director o directora general
d’Urbanisme n’ostenten les dues vicepresidèn-
cies.

5.2 Integren també la Comissió:
a) El director o la directora de la Ponència

Tècnica de la Comissió.
b) El director o la directora de l’Oficina Tèc-

nica d’Urbanisme del Consell General d’Aran.
c) El delegat o la delegada territorial del

Govern de la Generalitat.
d) Un representant designat per cadascun

dels departaments de la Generalitat següents:
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governa-
ció i Relacions Institucionals, de Justícia i Inte-
rior, de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, i
de Medi Ambient, sempre que aquests depar-
taments no hagin transferit les seves competèn-
cies d’informe de planejament urbanístic al
Consell General d’Aran.

e) Tres representants del Consell General
d’Aran.

f) Dos representants del municipis de la Val
d’Aran, proposats per les organitzacions asso-
ciatives d’entitats locals de Catalunya. Tots ells
han de ser membres de les corporacions locals.

g) Un representant de l’Administració Ge-
neral de l’Estat.

h) Un membre, de lliure designació per part
del president o de la presidenta de la Comissió,
entre persones d’un reconegut prestigi profes-
sional o acadèmic en matèria d’urbanisme, d’ha-
bitatge i de medi ambient.

5.3 El secretari o la secretària de la Comissió
serà el funcionari o la funcionària del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques
que designi el president o la presidenta de la
Comissió i actuarà amb veu i sense vot.

5.4 Podran assistir a les sessions de les co-
missions territorials d’urbanisme, amb veu però
sense vot, a petició de la presidència, els respon-
sables tècnics i jurídics de la direcció general
d’urbanisme competents o del Consell General
d’Aran, per a un millor assessorament de la
Comissió.

5.5 Els representants del Consell General
d’Aran es renoven després de cada elecció dels
consellers generals.

5.6 Els representats dels ens locals es reno-
varan després de cada elecció municipal o quan
així ho proposin les organitzacions associatives
que han de designar-los.

Article 6
Periodicitat de les sessions de la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de la Val d’Aran

6.1 La Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Val d’Aran es reuneix, a convocatòria del pre-
sident o de la presidenta, com a mínim, una
vegada cada tres mesos.

6.2 A petició d’un terç de membres de la
Comissió, el president o la presidenta ha de
convocar una sessió en el termini màxim de 15
dies a partir de la petició. La reunió ha de tenir
lloc en el termini màxim d’un mes des de la sol·-
licitud.

Article 7
Funcions de la Ponència Tècnica de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran

7.1 Per a l’examen i l’elaboració de la cor-
responent proposta per a la resolució dels ex-
pedients que hagin de ser sotmesos a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran en
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ció del planejament urbanístic a les determina-
cions de la legislació sectorial, d’acord amb la
disposició addicional quarta de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme.

Article 15
Drets dels membres de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Val d’Aran i de la Ponència
Tècnica

Els membres de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de la Val d’Aran i de la Ponència Tèc-
nica i els responsables tècnics i jurídics que as-
sisteixin a les sessions d’aquests òrgans per
prestar el seu assessorament, tenen dret a per-
cebre una indemnització en concepte d’assis-
tència a les reunions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 En el termini de dos mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquest Decret s’ha de constituir
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val
d’Aran.

—2 La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida manté el seu àmbit territorial d’actuació
amb exclusió de la comarca de la Val d’Aran.

—3 El Consell General d’Aran pot assumir les
competències que en matèria de protecció de la
legalitat urbanística li deleguin els ajuntaments.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre es convoqui la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Val d’Aran, la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de Lleida es convocarà
d’acord amb la normativa anterior i es regirà
també per aquesta normativa en el seu funcio-
nament intern, notificant al Consell General
d’Aran els temes de la Val d’Aran.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions que
contravinguin el que disposa aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta la persona titular del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques
per dur a terme les actuacions necessàries per
al desplegament d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 1 d’abril de 2003

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG I GODES

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(03.087.021)

DECRÈT
97/2003, d’1 d’abriu, peth quau se cree era Co-
mission Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran
e se ne regule era composicion e eth foncionament
intèrn.

Era Lei 16/1990, de 13 de juriòl, sus eth regim
especiau dera Val d’Aran, restablís e actualize
era organizacion administrativa pròpria d’Aran,
ara empara d’aquerò que dispause er Estatut
d’autonomia de Catalonha. En aguest sens, era
Lei prevé qu’eth Conselh Generau pogue assu-
mir determinades competéncies e servicis en tant
qu’afècten dirèctament ath sòn territòri, es
quaus li an d’èster assignades o delegades pera
Administracion dera Generalitat cossent damb
aquerò qu’establís era legislacion vigenta.

Pr’amor de hèr efectiu aguest mandat legau
en matèria urbanistica, s’escatz de preveir ua
Comission Territoriau d’Urbanisme pròpria
entath territòri d’Aran. Cau tier en compde, ath
delà, qu’aguest territòri, coma conseqüéncia des
sues caracteristiques especifiques e diferencia-
des, dispause d’ues Normes subsidiàries de pla-
nejament que son d’aplicacion en toti es muni-
cipis dera Val.

Aguesta Comission, cossent damb era Lei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme, aurà d’assu-
mir foncions de caractèr informatiu, consultiu,
gestor e resolutiu respècte de toti es ahèrs qu’era
legislacion vigenta urbanistica prevé qu’agen
d’èster sosmetudi a consideracion des comissi-
ons territoriaus d’urbanisme.

Per tot açò, a prepausa deth conselhèr de
Politica Territoriau e Òbres Publiques, e cossent
damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article 1
Objècte

Er objècte d’aguest Decrèt ei era creacion
dera Comission Territoriau d’Urbanisme dera
Val d’Aran e regular-ne era composicion e eth
foncionament intèrn.

Article 2
Creacion dera Comission Territoriau d’Urbanis-
me dera Val d’Aran

Se cree era Comission Territoriau d’Urbanis-
me dera Val d’Aran entà exercir en Aran es
foncions qu’era Lei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme, atribuís as comissions territoriaus d’ur-
banisme.

Article 3
Àmbit d’actuacion dera Comission Territoriau
d’Urbanisme dera Val d’Aran.

Er àmbit d’actuacion dera Comission Terri-
toriau d’Urbanisme dera Val d’Aran, ei eth ter-
ritòri d’Aran, integrat pes municipis d’Arres,
Bausen, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut
Aran, Vielha e Mijaran e Vilamòs.

Article 4
Sedença

Era Comission Territoriau d’Urbanisme dera
Val d’Aran aurà era sedença en Vielha, en Con-
selh Generau d’Aran.

Article 5
Composicion

5.1 Era Comission Territoriau d’Urbanisme
dera Val d’Aran ei presidida peth conselhèr o
era conselhèra de Politica Territoriau e Òbres
Publiques. Eth sindic d’Aran e eth director o

directora generau d’Urbanisme n’ostenten es
dues vicepresidéncies.

5.2 Intègren tanben era Comission:
a) Eth director o era directora dera Ponén-

cia Tecnica dera Comission.
b) Eth director o era directora dera Oficina

Tecnica d’Urbanisme deth Conselh Generau
d’Aran.

c) Eth delegat o era delegada territoriau deth
Govèrn dera Generalitat.

d) Un representant nomentat per cadun des
departaments dera Generalitat següents: d’Agri-
cultura, Ramaderia e Pesca, de Governacion e
Relacions Institucionaus, de Justícia e Interior,
de Trabalh, d’Indústria, Comèrç e Torisme e de
Miei Ambient, tostemp qu’aguesti departaments
non agen transferit es sues competéncies d’in-
forme de planejament urbanistic ath Conselh
Generau d’Aran.

e) Tres representants deth Conselh Generau
d’Aran.

f) Dus representants des municipis dera Val
d’Aran, prepausadi pes organizacions associa-
tives d’entitats locaus de Catalunya. Toti eri an
d’èster membres des corporacions locaus.

g) Un representant dera Administracion
Generau der Estat.

h) Un membre, de liura designacion per part
deth president o dera presidenta dera Comissi-
on, entre persones d’un reconeishut prestigi
professionau o academic en matèria d’urbanis-
me, d’abitatge e de miei ambient.

5.3 Eth secretari o era secretària dera Co-
mission serà eth foncionari o era foncionària
deth Departament de Politica Territoriau e
Òbres Publiques que designe eth president o era
presidenta dera Comission e actuarà damb veu
e sense vòt.

5.4 Poderàn assistir as sessions des comis-
sions territoriaus d’urbanisme, damb veu mès
sense vòt, a demana dera presidéncia, es respon-
sables tecnics e juridics dera Direccion Gene-
rau d’Urbanisme competents o deth Conselh
Generau d’Aran, entà un melhor assessorament
dera Comission.

5.5 Es representants deth Conselh Generau
d’Aran se renauïràn dempús de cada eleccion
des conselhèrs generaus.

5.6 Es representats des ens locaus se renau-
ïràn dempús de cada eleccion municipau o quan
atau ac prepausen es organizacions associatives
qu’an de designar-les.

Article 6
Periodicitat des sessions dera Comission Terri-
toriau d’Urbanisme dera Val d’Aran

6.1 Era Comission Territoriau d’Urbanisme
dera Val d’Aran s’amasse, a convocatòria deth
president o dera presidenta, coma minim, ua
viatge cada tres mesi.

6.2 A demana d’un tèrç des membres dera
Comission, eth president o era presidenta a de
convocar ua session en tèrme maxim de 15 dies
a compdar dera demana. Era amassada a d’auer
lòc en tèrme maxim d’un mes des dera sollici-
tud.

Article 7
Foncions dera Ponéncia Tecnica dera Comission
Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran

7.1 Entar examen e era elaboracion dera
corresponenta prepausa entara resolucion des
expedients qu’agen d’èster sosmetudi ara Co-
mission Territoriau d’Urbanisme dera Val
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d’Aran en matèries dera sua competéncia, se
constituís era Ponéncia Tecnica dera Comissi-
on Territoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran.

7.2 Er informe dera Ponéncia Tecnica serà
prèvi e preceptiu, exceptat en cas d’urgéncia
apreciada pera Comission damb eth vòt favo-
rable dera majoria d’assistents.

Article 8
Composicion dera Ponéncia Tecnica

8.1 Era Ponéncia Tecnica serà constituïda
pes membres següents:

a) Eth director o era directora generau d’Ur-
banisme, qu’actuarà coma president o presidenta.

b) Eth conselhèr o era conselhèra de Politica
Territoriau e Relacions Municipaus deth Con-
selh Generau d’Aran.

c) Un representant dera Secretaria dera Mo-
bilitat e un dera Secretaria entara Planificacion
Territoriau, deth Departament de Politica Ter-
ritoriau e Òbres Publiques.

d) Eth director o era directora dera Ponén-
cia Tecnica, que serà un foncionari o ua fonci-
onària dera Direccion Generau d’Urbanisme.

e) Eth director o era directora dera Oficina
Tecnica d’Urbanisme deth Conselh Generau
d’Aran.

f) Un representant de cadun des departa-
ments dera Generalitat següents: d’Agricultu-
ra Ramaderia e Pesca, Justícia e Interior, Ensen-
hament, Trabalh, Indústria, Comèrç e Torisme
e Miei Ambient, tostemp que non agen trans-
ferit es sues competéncies d’informe de plane-
jament urbanistic ath Conselh Generau d’Aran.

g) Un representat deth Conselh Generau
d’Aran.

h) Un representant dera Administracion
Generau der Estat.

i) Dus membres, nomentats peth president
dera Comission Territoriau d’Urbanisme, entre
persones d’acreditada competéncia des Collè-
gis d’Arquitectura e d’Engenhaires de Camins,
a prepausa deth Conselh Generau d’Aran.

8.2 Un secretari o ua secretària dera Ponén-
cia Tecnica, que serà eth madeish/a qu’eth/era
dera Comission Territoriau d’Urbanisme dera
Val d’Aran e qu’actuarà damb veu e sense vòt.

8.3 Era Comission Territoriau d’Urbanisme
dera Val d’Aran pòt designar, per majoria d’as-
sistents e a prepausa deth president o dera pre-
sidenta o de quinsevolh des sòns membres, d’au-
ti membres entara Ponéncia Tecnica qu’actuaràn
damb veu e sense vòt. Aguesta incorporacion
poderà èster limitada en temps e en foncion des
ahèrs a tractar, e era designacion se poderà deis-
har sense efècte en quinsevolh moment.

8.4 Es responsables tecnics e juridics dera
Direccion Generau d’Urbanisme o deth Con-
selh Generau d’Aran competents assistiràn as
sessions dera Ponéncia Tecnica, entà un melhor
assessorament der organ collegiat.

Article 9
Remplaçament dera presidéncia, dera secretaria
e dera vocalia dera Comission Territoriau d’Ur-
banisme dera Val d’Aran e dera Ponéncia Tec-
nica

9.1 En cas de vacant, abséncia, malautia o
ua auta causa legau, era presidéncia des comis-
sions territoriaus d’urbanisme ei remplaçada
peth director o directora generau d’Urbanisme.
Era presidéncia des ponéncies tecniques ei rem-
plaçada peth director o directora dera Ponén-
cia Tecnica.

9.2 Eth secretari o era secretària serà rem-
plaçat/da pera persona designada peth president
o era presidenta dera Comission entre es fon-
cionaris o foncionàries adscrits ath Departament
de Politica Territoriau e Òbres Publiques.

9.3 Era designacion des vocaus aurà de pre-
veir es remplaçants entà supausats d’abséncia,
malautia e, en generau, entà quaussevolh mo-
tiu justificat.

Article 10
Convocatòries

10.1 Ena notificacion dera convocatòria de
cada session dera Comission Territoriau d’Ur-
banisme dera Val d’Aran e dera Ponéncia Tec-
nica se preveirà ua dusau convocatòria ua ora
mès tard en cas qu’ena prumèra non i age quò-
rum sufisent d’assistents.

10.2 Eth nombre necessari de membres
assistents entà constituïr de forma valedera es
comissions en dusau convocatòria ei d’ua tres-
au part de membres.

Article 11
Acòrds

Es acòrds dera Comission Territoriau d’Ur-
banisme dera Val d’Aran e dera Ponéncia Tec-
nica son adoptats per majoria simpla d’assistents.
En cas d’empat, eth vòt deth president o dera
presidenta, o deth sòn remplaçant, resòlv eth
resultat des votacions.

Article 12
Foncionament

12.1 Eth supòrt administratiu e tecnic dera
Comission Territoriau e dera Ponéncia Tecni-
ca s’amie a tèrme des dera Direccion Generau
d’Urbanisme, damb era collaboracion dera Ofi-
cina Tecnica d’Urbanisme dera Val d’Aran.

12.2 Eth director dera Ponéncia Tecnica
elaborarà, damb era collaboracion dera Ofici-
na Tecnica d’Urbanisme dera Val d’Aran, es
prepauses qu’an d’èster elevades ara Ponéncia
Tecnica.

12.3 Era presentacion en Registre deth Con-
selh Generau d’Aran des documents e ahèrs
qu’agen d’èster sosmetudi a coneishement dera
Comission Territoriau produsís es madeishi
efèctes juridics que se se presentèssen en Registre
deth Departament de Politica Territoriau e Òbres
Publiques. Eth Conselh Generau d’Aran e era
Direccion Generau d’Urbanisme se comunica-
ràn diàriament, reciprocament, es ahèrs e docu-
ments que se presenten enes respectius registres.

Article 13
Regim supletòri

En tot aquerò que non prevé aguest Decrèt
en referéncia ath foncionament des organs co-
llegiats s’aplicaràn supletòriament es normes
contengudes ena Lei 13/1989, de 14 de deseme,
d’organizacion, procediment e regim juridic dera
Administracion dera Generalitat e ena Lei 30/
1992, de 26 de noveme, de regim juridic des
administracions publiques e deth procediment
administratiu comun.

Article 14
Obligacions des membres dera Comission Ter-
ritoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran e dera
Ponéncia Tecnica

Correspon as membres dera Comission Ter-
ritoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran e dera
Ponéncia Tecnica, es quaus representen as diuèr-

si organs o departaments qu’an era respectiva
competéncia sectoriau, velhar pera adequacion
deth planejament urbanistic as determinacions
dera legislacion sectoriau, cossent damb era
disposicion adicionau quatau dera Lei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme.

Article 15
Drets des membres dera Comission Territoriau
d’Urbanisme dera Val d’Aran e dera Ponéncia
Tecnica

Es membres dera Comission Territoriau
d’Urbanisme dera Val d’Aran e dera Ponéncia
Tecnica e es responsables tecnics e juridics
qu’assistisquen as sessions d’aguesti organs
entà balhar eth sòn assessorament, an dret a
percéber una indemnizacion en concèpte d’as-
sisténcia as reünions.

DISPOSICIONS ADICIONAUS

—1 En tèrme de dus mesi des dera entrada
en vigor d’aguest Decrèt s’a de constituïr era
Comission Territoriau d’Urbanisme dera Val
d’Aran.

—2 Era Comission Territoriau d’Urbanisme
de Lleida manten eth sòn àmbit territoriau d’ac-
tuacion damb exclusion dera comarca dera Val
d’Aran.

—3 Eth Conselh Generau d’Aran pòt assumir
es competéncies que en matèria de proteccion
dera legalitat urbanistica li delèguen es ajunta-
ments.

DISPOSICION TRANSITÒRIA

En tant non se convòque era Comission Ter-
ritoriau d’Urbanisme dera Val d’Aran, era Co-
mission Territoriau d’Urbanisme de Lleida se
convocarà cossent damb era normativa anteri-
ora e se regirà tanben per aguesta normativa en
sòn foncionament intèrn, en tot notificar ath
Conselh Generau d’Aran es tèmes dera Val
d’Aran.

DISPOSICION DEROGATÒRIA

Demoren derogades totes es disposicions
que contravenguen aquerò que dispause aguest
Decrèt.

DISPOSICIONS FINAUS

—1 Se faculte ara persona titulara deth Depar-
tament de Politica Territoriau e Òbres Publiques
entà amiar a tèrme es actuacions de besonh
entath desplegament d’aguest Decrèt.

—2 Aguest Decrèt entrarà en vigor londeman
dera sua publicacion en Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 1 d’abriu de 2003

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalonha

FELIP PUIG E GODES

Conselhèr de Politica Territoriau
e Òbres Publiques

(03.087.021)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3862 – 10.4.2003 7385

DECRET
98/2003, d’1 d’abril, pel qual es regula la compo-
sició i funcionament de la Comissió d’Urbanis-
me de Catalunya.

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya va
ser creada mitjançant el Decret de 27 de setem-
bre de 1978 com a òrgan superior de caràcter
consultiu en matèria de planejament i urbanisme
en l’àmbit territorial de la Generalitat de Cata-
lunya. Posteriorment, mitjançant l’Ordre de 29
d’octubre de 1981, es va aprovar el Reglament
de règim interior de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya.

La seva naturalesa d’òrgan superior de caràc-
ter consultiu en matèria de planejament i urba-
nisme va ser mantinguda pel Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar la refo-
sa de textos legals vigents a Catalunya en ma-
tèria urbanística.

En l’actualitat, amb l’entrada en vigor de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, la Co-
missió d’Urbanisme de Catalunya es configura
també com l’òrgan superior, de caràcter consul-
tiu, en matèria d’urbanisme, i s’estableix que la
seva composició s’ha de determinar per Regla-
ment, el qual ha de garantir que hi siguin repre-
sentats els departaments i els ens locals amb
competències urbanístiques i que hi tinguin
participació persones d’un reconegut prestigi
professional o acadèmic en matèria d’urbanis-
me, d’habitatge i de medi ambient.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, de confor-
mitat amb el que estableixen l’article 17.2 i la
disposició addicional primera, apartat 2, de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

És objecte d’aquest Decret la regulació de la
composició i el funcionament intern de la Comis-
sió d’Urbanisme de Catalunya, òrgan superior,
de caràcter consultiu, en matèria d’urbanisme.

Article 2
Seu

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya té la
seva seu al Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques.

Article 3
Composició

3.1 La Comissió d’Urbanisme de Catalunya
és presidida pel conseller o consellera de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques.

3.2 La vicepresidència de la Comissió la
ostenten el secretari de Planificació Territorial
i el director o directora general d’Urbanisme.

3.3 Són vocals de la Comissió:
Una persona en representació de cadascun

dels departaments de la Generalitat de Cata-
lunya, amb categoria de secretari general, secre-
tari sectorial o director general.

Una persona en representació de l’Adminis-
tració general de l’Estat.

Dotze representants dels ens locals proposats
per les organitzacions associatives d’entitats lo-

cals de Catalunya d’acord amb el que segueix: dos
en representació dels ens locals de l’àmbit terri-
torial de cadascuna de les Comissions Territorials
d’Urbanisme de Barcelona, Girona, Lleida, Tar-
ragona, Terres de l’Ebre i la Vall d’Aran. Tots ells
han de ser membres dels ens locals.

Un representant de l’Ajuntament de Bar-
celona, amb veu i vot, quan se sotmetin a in-
forme de la Comissió plans o instruments ur-
banístics compresos dins de l’àmbit material
d’actuació de la Subcomissió d’Urbanisme de
Barcelona.

Set representants de col·legis professionals
relacionats amb l’urbanisme que es determina-
ran cada dos anys per resolució del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques.

Un representant de les Cambres de la Propi-
etat Urbana i de les Cambres de Comerç, Indús-
tria i Navegació.

Un representant de l’Institut d’Estudis Cata-
lans.

Cinc membres de lliure designació per part
del president o de la presidenta de la comissió,
entre persones d’un reconegut prestigi profes-
sional o acadèmic en matèria d’urbanisme, d’ha-
bitatge i de medi ambient.

3.4 Els alcaldes o les alcaldesses dels ajun-
taments afectats han de ser convocats perquè
puguin participar, amb veu però sense vot, lle-
vat quan intervinguin en representació dels ens
locals que estableix l’apartat anterior, a les ses-
sions en les quals es considerin el primer esta-
bliment i les revisions dels instruments de pla-
nejament urbanístic que, d’acord amb l’article
77 de la Llei d’urbanisme, requereixen l’infor-
me previ de la Comissió d’Urbanisme de Cata-
lunya. En el cas de plans o programes plurimu-
nicipals, han de ser convocats els representants
dels ens locals afectats. Els alcaldes o les alcal-
desses o els representants dels ens locals podran
estar assistits pels professionals que considerin
necessaris.

3.5 Podran assistir a les sessions de la Co-
missió d’Urbanisme de Catalunya, a petició de
la presidència, els responsables tècnics i jurídics
de la Direcció General d’Urbanisme compe-
tents, per a un millor assessorament de la Co-
missió.

3.6 Els representants dels ens locals que
formaran part de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya es renovaran després de cada elec-
ció, o quan així ho proposin les organitzacions
associatives que han de designar-los.

Article 4
Secretari

El secretari o la secretària de la Comissió serà
el funcionari o la funcionària del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques que
designi el president o la presidenta de la Comis-
sió i actuarà amb veu i sense vot.

Article 5
Periodicitat de les sessions de la Comissió

d’Urbanisme de Catalunya.
5.1 La Comissió d’Urbanisme de Catalunya

es reuneix, a convocatòria del president o de la
presidenta, com a mínim, una vegada cada qua-
tre mesos.

5.2 A petició d’un terç de membres de la Co-
missió, el president o la presidenta han de convocar
una sessió en el termini màxim de 15 dies a par-
tir de la petició. La reunió ha de tenir lloc en el
termini màxim d’un mes des de la sol·licitud.

Article 6
Suport administratiu i tècnic

La Direcció General d’Urbanisme de la Ge-
neralitat és l’òrgan permanent encarregat de la
preparació dels assumptes de la Comissió i li
presta el suport administratiu i tècnic necessari.

Article 7
Suplència del president, del secretari i dels vocals
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya

7.1 En cas de vacant, absència, malaltia o
alguna altra causa legal, el president de la Co-
missió d’Urbanisme de Catalunya és suplert pel
vicepresident o la vicepresidenta que designi.

7.2 El secretari o la secretària serà suplert/
a per la persona designada pel president o la
presidenta de la Comissió entre els funcionaris
o funcionàries adscrits al Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques.

7.3 La designació dels vocals haurà de pre-
veure els suplents per a supòsits d’absència,
malaltia i, en general, per a qualsevol causa jus-
tificada.

Article 8
Convocatòries

8.1 En la notificació de la convocatòria de
cada sessió de la Comissió d’Urbanisme Cata-
lunya es preveurà una segona convocatòria per
a una hora després en cas que per a la primera
no hi hagi quòrum suficient d’assistents.

8.2 El nombre necessari de membres assis-
tents per constituir vàlidament la Comissió d’Ur-
banisme de Catalunya és el d’una tercera part
de membres en segona convocatòria.

Article 9
Acords

Els acords de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya són adoptats per majoria simple d’as-
sistents. En cas d’empat, el vot del president o
la presidenta, o del seu suplent, dirimeix el re-
sultat de les votacions.

Article 10
Règim supletori

En tot el que no preveu aquest Decret amb
referència al funcionament de la Comissió d’Ur-
banisme de Catalunya, s’aplicaran supletòria-
ment les normes contingudes en la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat i en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Article 11
Obligacions dels membres de la Comissió d’Ur-
banisme de Catalunya

Correspon als membres de la Comissió d’Ur-
banisme de Catalunya que representen els di-
versos òrgans o departaments que tenen la res-
pectiva competència sectorial, de vetllar per a
l’adequació del planejament urbanístic a les
determinacions de la legislació sectorial, d’acord
amb la disposició addicional quarta de la Llei 2/
2002, de 14 de març, d’urbanisme.

Article 12
Drets dels membres de la Comissió d’Urbanis-
me de Catalunya

Els membres de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya i els responsables tècnics i jurídics que
assisteixin a les sessions d’aquests òrgans per


