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Dos. L’informe de la ponència tècnica ha de ser previ 
i preceptiu, llevat de causa d’urgència apreciada per la 
Comissió amb el vot favorable de les dues terceres parts 
del nombre de membres presents i, en tot cas, de la majo-
ria absoluta legal dels seus membres.

Article cinquè.

U. La ponència tècnica està constituïda de la forma 
següent:

a) El Vicepresident de la Comissió, que actua com a 
president d’aquesta.

b) El director de la ponència tècnica, designat pel 
President de la Comissió, que dirigeix i coordina les 
actuacions d’aquesta.

c) Tres representants de Conselleries de la Generalitat.
d) Cinc representants dels Ministeris de Defensa, 

Hisenda, Obres Públiques i Urbanisme, Transports i 
Comunicacions i Cultura.

e) Cinc membres nomenats pel President de la 
Comissió entre persones de competència acreditada resi-
dents a la província, tres dels quals han de ser proposats 
per Col·legis oficials de professions relacionades amb la 
política territorial i l’urbanisme.

f) Un Secretari, nomenat pel President de la Comis-
sió d’entre els funcionaris adscrits a la Generalitat.

Dos. La Comissió pot designar, a més, per majoria 
d’assistents, i a proposta del President o de qualsevol dels 
seus Vocals, altres membres per a la ponència tècnica. 
Aquesta incorporació pot, en cada cas, limitar-se tant en fun-
ció del temps o termini de designació com en funció dels 
temes a tractar i, per tant, pot ser tan genèrica o específica 
com determini la mateixa Comissió. La Comissió pot, en qual-
sevol moment, deixar sense efecte les designacions fetes.

Article sisè.

El funcionament, convocatòries, reunions i règim 
d’adopció d’acords de la Comissió Provincial d’Urbanisme 
de Barcelona es regulen pel que estableix la Llei de proce-
diment administratiu per als òrgans col·legiats.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», sense que sigui necessària 
nova constitució de la Comissió Provincial d’Urbanisme, la 
composició de la qual va ser regulada pel Reial decret llei 
set/mil nou-cents setanta-nou, de vint de febrer.

Segona.

Es faculta el Govern per modificar per Reial Decret, 
amb la proposta prèvia i amb l’acord de la Generalitat de 
Catalunya, la composició, estructura i funcions de la 
Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona.

Tercera.

S’autoritza la Generalitat de Catalunya per dictar les 
disposicions orgàniques necessàries per a l’execució, el 
desplegament i el compliment d’aquesta Llei.

Quarta.

Queden derogats l’article quinze del Decret llei cinc/mil 
nou-cents setanta-quatre, de vint-i-quatre  d’agost; el Decret 

tres mil dos-cents vuitanta/mil nou-cents setanta-quatre, de 
vint-i-vuit de novembre; el Reial decret llei set/mil nou-cents 
setanta-nou, de vint de febrer, i, en general, les disposicions 
que s’oposin al que disposa aquesta Llei, sens perjudici, en 
tot cas, de les competències urbanístiques de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, que romanen en vigor.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, dinou d’octubre de mil nou-
cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correció d’errors publi-

cada al «BOE» núm. 303, de 19-12-1979.) 

 25377 REIAL DECRET LLEI 18/1979, de 19 d’octubre, pel 
qual s’amplia el termini de presentació de 
sol·licituds per acollir-se al Reial decret llei 6/1978, 
de 6 de març. («BOE» 258, de 27-10-1979.)

El Reial decret llei sis/mil nou-cents setanta-vuit, de sis 
de març, que va reconèixer el dret a instar el pas a la situació 
de retirat i l’assenyalament consegüent d’haver passiu als 
oficials, suboficials i classes de tropa que hagin consolidat la 
seva ocupació o hagin ingressat com a alumnes de les aca-
dèmies militars en les condicions fixades en aquest, va 
assenyalar un termini d’un any des de la seva publicació per 
formular les sol·licituds corresponents.

Transcorregut aquest termini, es van continuar pre-
sentant sol·licituds, per la qual cosa és d’equitat atorgar-
les validesa, tenint en compte la finalitat perseguida, al 
mateix temps que s’estima convenient concedir un nou 
termini d’un any a fi que els qui encara no ho hagin fet ho 
puguin efectuar.

En virtut d’això, en ús de l’autorització inclosa a 
l’article vuitanta-sis de la Constitució i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia dinou 
d’octubre de mil nou-cents setanta-nou,

D I S P O S O :

Article primer.–Es concedeix un nou termini d’un any, 
comptat a partir de la publicació d’aquest Reial decret llei 
al «Butlletí Oficial de l’Estat» perquè els qui es considerin 
compresos en el Reial decret llei sis/mil nou-cents setanta-
vuit, de sis de març, puguin sol·licitar els beneficis que 
s’hi reconeixen.

Article segon.–Les peticions formulades en el 
període transcorregut des de l’extinció del termini fixat 
a l’article setè del Reial decret llei es consideren vàlides 
i han de ser tramitades, sense necessitat de nova 
sol·licitud, i s’entenen fetes el dia de publicació d’aquest 
Reial decret llei.

Article tercer.–Els efectes econòmics corresponents a 
les sol·licituds formulades dins els períodes a què es refe-
reixen els articles anteriors es produeixen a partir de la 
data en què s’entenguin presentades.

Madrid, dinou d’octubre de mil nou-cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 


