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TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

RECURS
d’inconstitucionalitat número 3766-2006.

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (DOGC núm. 4640, pàg. 23167, de 24.5.2006).

El Tribunal Constitucional, per provisió de 23
de maig actual, ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat número 3766-2006, promogut
per més de cinquanta Diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra els arts. 3.2; 6; 15.2 (quant a la clàusula “si és
procedent”); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 32.2; 32.3.c);
36.2 i 3; 37.1; 40.4; 48.a) i b); 52.1.b); 53.1.f); 55.1
i 2; 55.4.a), b), c) i e); 70.1; 70.7.a); 70.8; 80; 86.1
i 3; 111.2.h), j) i k); 115.g); 116.1.a) i c); 116.2; 117;
120.2 i 3; 126.1 i 3; 127.1 i 2; 128.1.a); 132.b);
136.1.a); 136.2 i 140 de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la Comunicació Audiovisual de
Catalunya.
Madrid, 23 de maig de 2006
HERMINIA PALENCIA GUERRA
Secretària de Justícia del Ple
PG-156894 (06.160.177)
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DISPOSICIONS

*

Havent observat errades en la publicació de
la Llei esmentada en el DOGC núm. 4640, pàg.
23167, de 24.5.2006, se’n detallen les correccions oportunes:
A la pàgina 23167, Títol de la llei:
On diu: “LLEI 5/2006, de 10 de maig, del
Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals”
Ha de dir: “LLEI 5/2006, de 10 de maig, del
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals”
A la pàgina 23168, Preàmbul, apartat III,
paràgraf onzè:
On diu: “...adopta, actualitzant-lo, el model
de la Compilació de dret civil de 1960, vigent en
el moment en què s’aprova aquesta llei....”
Ha de dir: “...adopta, actualitzant-lo, el model de la Llei 49/1960, del 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, vigent en el moment en què
s’aprova aquesta llei...”
A la pàgina 23168, Article únic:
On diu: “Aprovació del Llibre Cinquè del
Codi civil de Catalunya
”S’aprova el Llibre Cinquè del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:”
Ha de dir: “Aprovació del llibre cinquè del
Codi civil de Catalunya
”S’aprova el llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:”

A la pàgina 23168, Preàmbul, Apartat III,
paràgraf onzè:
“...les mal anomenades urbanitzacions privades.”
A la pàgina 23168, Preàmbul, Apartat III,
paràgraf tretzè:
“...Vall d’Aran conegut com a torneria; ....”
A la pàgina 23169, Article 521-6, apartat 3:
“3. ...l’article 521-8.e.”
A la pàgina 23170, Article 531-15, apartat 1,
lletra e:
“...S’entén per pobresa la manca...”
A la pàgina 23171, Article 531-25, apartat 2:
“2. ...En els casos de l’apartat 1.c, el nou termini...”
A la pàgina 23172, Article 542-7, apartat 2:
“2. ...l’opció a què fa referència la lletra b.”
A la pàgina 23173, Article 542-22, apartat 4:
“4. El mateix dret que estableix l’apartat
3.b...”
A la pàgina 23180, Article 553-25, apartat 6:
“6. ...a què fan referència les lletres a i b de
l’apartat...”
A la pàgina 23189, Article 565-1, apartat 2:
“2. Rep el nom de censatari la persona que...
i el de censalista, la persona...”
A la pàgina 23189, Article 565-3, lletra a:
“Primer. ..., d’una quantitat que s’anomena
entrada.”
A la pàgina 23190, Article 565-23, apartat 1:
“1. El dret de prelació anomenat fadiga,...”

A la pàgina 23178, Article 553-9, títol de l’article:
On diu: “Article 553-9. Escriptura de constitució i constància en el Registre de la propietat”
Ha de dir: “Article 553-9. Escriptura de constitució i constància en el Registre de la Propietat”

A la pàgina 23192, Article 566-11, apartat 3:
“3. ...les causes que estableixen les lletres a i
c de l’apartat...”

A la pàgina 23195, Article 569-7, apartat 3,
lletra b:
On diu: “...hagi de tenir lloc i en el DOGC.”
Ha de dir: “...hagi de tenir lloc i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

A la pàgina 23200, Disposició Transitòria
Dotzena, apartat 1:
“1. S’entén per rabassa morta el contracte...”

A la pàgina 23196, Article 569-8, apartat 3,
lletra e:
On diu: “...s’ha de fer i en el DOGC.”
Ha de dir: “...s’ha de fer i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.”
A la pàgina 23197, Article 569-20, apartat 4,
lletra b:
On diu: “...de tenir lloc i en el DOGC.”
Ha de dir: “...de tenir lloc i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
S’ha de substituir l’estil de lletra “Rodona”
per “Cursiva” als textos següents:
A la pàgina 23167, Preàmbul, Apartat II,
paràgraf primer:
“...l’anomenada propietat horitzontal,...”
A la pàgina 23168, Preàmbul, Apartat III,
paràgraf novè:
“...constitueixen els límits del dret de propietat... i en constitueixen les limitacions...”
A la pàgina 23168, Preàmbul, Apartat III,
paràgraf desè:
“...regula les anomenades situacions de comunitat...”

A la pàgina 23195, Article 569-7, apartat 5:
“5. ..., les lletres b i c de l’apartat...”

A la pàgina 23201, Disposició Transitòria
Catorzena, apartat 3, lletra d, Cinquena, lletra
e:
“e) El censalista... fa referència la lletra d.primera.”
A la pàgina 23201, Disposició Transitòria
Catorzena, apartat 3, lletra d, Cinquena, lletra
g:
“g) S’ha de tenir en compte, ...estableix la lletra f, ...que estableix la lletra d.segona.”
A la pàgina 23201, Disposició Transitòria
Dissetena, apartat 2:
“2. ...del que estableix l’article 567-6.1.a.”
(06.157.082)

*
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DEPARTAMENT
DE RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ
ORDRE
REP/288/2006, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la participació ciutadana en la millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial i s’obre convocatòria pública
per a l’any 2006.
Segons l’article 3.3 del Decret 296/2003, de 20
de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, correspon al Departament de Relacions Institucionals i Participació la promoció
de la participació social.
Vist el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions;
Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, amb els informes previs de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada,
ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores d’aquesta convocatòria que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Fer pública la convocatòria de subvencions
als ajuntaments per promoure la participació
ciutadana en la rehabilitació i la promoció específica de barris i àrees urbanes.
Article 3
El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el dia 12
de juliol de 2006.
Article 4
Aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec
a la posició pressupostària RP01D/460000100/
1310 del pressupost del Departament de Relacions Institucionals i Participació per al 2006. La
quantia màxima total que es destinarà a aquestes subvencions serà de 200.000 euros.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 6 de juny de 2006
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller de Relacions Institucionals
i Participació
ANNEX
Bases reguladores de les subvencions
—1 Objecte
L’objecte de les subvencions és donar suport
als ajuntaments que siguin beneficiaris dels ajuts
que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de mi-

llora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004,
de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, en tot allò referent al procés de participació ciutadana contingut al projecte d’intervenció integral.
—2 Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments als quals se’ls hagin atorgat
els ajuts previstos a la Resolució PTO/217/2006,
de 8 de febrer, de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial, i el
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desplega la Llei esmentada.
—3 Actuacions i àmbits funcionals de la convocatòria
3.1 Despeses que poden formar part del
projecte
a) Personal especialment contractat per al
desenvolupament del projecte fins al 100% del
seu cost.
b) Imputació de les despeses del personal
propi destinat al projecte d’un màxim del 25%
del cost del projecte. Només s’admet com a
personal propi aquell específicament destinat al
projecte. No es considera dins d’aquest concepte
la imputació del personal destinat a activitats
generals o administratives.
c) Contractacions externes per l’assessorament, consultoria suport o realització dels projectes objecte de subvenció.
d) Materials destinats a les activitats objecte de subvenció que tinguin caràcter de despesa corrent.
e) Desplaçaments i dietes amb motiu de la
realització del projecte amb el límit de les quanties establertes al Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de
Catalunya.
3.2 Despeses excloses.
a) Les de personal no vinculades directament
al projecte i no indicades a l’apartat anterior.
b) Les d’inversió en béns mobles o immobles.
c) Les destinades a la millora o arranjament
d’immobles.
—4 Quantia de les subvencions
No s’estableix un límit a la quantia de les
subvencions i, per tant, cada projecte participatiu
haurà de fer explícit el pressupost que comporta
la seva execució de la manera més clara i fonamentada possible.
—5 Sol·licituds
5.1 Les sol·licituds es presentaran a la Direcció General de Participació Ciutadana, mitjançant una instància oficial que podreu trobar
a la seu de la Direcció General (av. Diagonal,
409, 08008 Barcelona) o a la pàgina web http:/
/www.gencat.net/drep. També es podrà presentar per qualsevol altre dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
5.2 Juntament amb la sol·licitud, els ajuntaments hauran de presentar la documentació
complementària que permeti el millor coneixement i valoració de les característiques del projecte, com per exemple la memòria on s’indiquen els objectius, el pla d’activitats, el calendari

de treball, els recursos humans i financers per
desenvolupar-lo i, si s’escau, els suports de la
societat civil o d’altres administracions.
5.3 Els projectes presentats es publicaran a
la pàgina web pel coneixement de qualsevol
persona interessada.
5.4 La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació d’aquestes bases.
—6 Criteris de concessió de la subvenció i ponderació d’aquests
Per valorar les peticions presentades es faran
servir els criteris següents, els quals són acumulatius i caldrà la seva acreditació quan siguin invocats. La puntuació màxima a obtenir és de 100
punts.
a) L’existència d’un grup promotor format
per responsables polítics i/o tècnics dels diferents
departaments municipals. Màxim 15 punts.
b) La incorporació de persones no organitzades en les diferents fases d’elaboració del pla.
Màxim 10 punts.
c) L’existència de fases de deliberació i proposta clarament estructurades. Màxim 10 punts.
d) La utilització de metodologies, espais o
moments específics per promoure la participació
de les dones, dels joves o d’altres grups tradicionalment subrepresentats en els processos participatius. Màxim 20 punts.
e) La realització de projectes de manera
conjunta amb organitzacions socials representatives de la ciutat o poble. Màxim 10 punts.
f) L’existència d’una fase o moment de retorn
dels resultats del procés i/o una comissió de seguiment d’àmplia representació de la ciutat o
poble. Màxim 5 punts.
g) La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Màxim 10 punts.
Segons el nombre d’habitants:
Fins a 500 habitants: 10 punts.
De 501 a 2.500 habitants: 9 punts.
De 2.501 a 5.000 habitants: 8 punts.
De 5.001 a 10.000 habitants: 7 punts.
De 10.001 a 20.000 habitants: 6 punts.
De 20.001 a 50.000 habitants: 5 punts.
Més de 50.000 habitants: 4 punts.
h) Altres circumstàncies que, a proposta de
la Comissió tècnica d’avaluació, siguin rellevants. Màxim 10 punts.
—7 Comissió tècnica d’avaluació
7.1 Els projectes seran valorats per una
comissió tècnica d’avaluació nomenada pel director general de Participació Ciutadana.
7.2 La Comissió estarà formada, a més del
director general de Participació Ciutadana, pel
subdirector general de Foment de la Participació, per dues persones expertes provinents del
món local; per dos professors/es d’universitat de
reconeguda experiència en el camp de la participació ciutadana; per un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques; per un/a representant de la Federació de
Municipis de Catalunya i per un/a representant
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. A més, una altra persona del Departament
de Relacions Institucionals i Participació farà les
funcions de secretaria amb veu i sense vot.
7.3 La Comissió es considerarà constituïda
quan hagi estat convocada pel president per
escrit i tramesa per correu electrònic, amb tres
dies d’antelació, com a mínim, i hi siguin presents, en primera convocatòria, la majoria absoluta dels seus membres, i en segona convocatòria, almenys tres dels seus membres.

