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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA

PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA
El Pla Territorial General de Catalunya,
aprovat per la Ley 1/1995, de 16 de març,
defineix set àmbits d’aplicació dels plans
territorials parcials, que es basen en la
funcionalitat territorial.
És l’instrument que defineix els objectius
d’equilibri territorial d’interès general i que
articula les propostes en tres línies
d’actuació:
Distribució i ordenació del creixement
Qualitat de vida
Preservació del medi ambient
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA

Concreta l’ordenació física del territori, i és l’expressió espacial de
la política econòmica, social, cultural y ecològica de tota societat.
Pla territorial general
(Llei 1/1995)

Llei de
Política
Territorial
(Llei 23/89)

Lleis sectorials

Plans territoriales parciales
o plans directors territorials

Plans territorials sectorials
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA

PLANS TERRITORIALS PARCIALS:
Amb l’aprovació d’aquests Plans
Territorials podem considerar finalitzada
una primera fase del desenvolupament
de la planificació territorial de Catalunya
que proporciona directrius per la
planificació física de tot el territori.

PTP. de l'Alt Pirineu i Aran
PTP. de Ponent. Terres de Lleida
PTP. Comarques Centrals
PTP. del Camp de Tarragona
PTP. Àmbit Metropolità de Barcelona
PTP. de les Terres de l’Ebre
PTP. Comarques Gironines

DOGC 07/09/2006
DOGC 05/10/2007
DOGC 22/10/2008
DOGC 03/02/2010
DOGC 12/05/2010
DOGC 19/08/2010
DOGC 15/10/2010
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA
Tenen com a objectiu regular les accions en una amplia extensió del territori i donar pautes
per als plans urbanístics del municipis o de les àrees urbanes compreses en el seu àmbit
Els seus objectius s'inscriuen en els escenaris econòmics
i demogràfics considerats per a l'any 2026

Assentaments

El sistema d’assentaments
(afavorir a la cohesió social, protegir el patrimoni, nous
creixements compactes, estructura nodal del territori)
El sistema d’infraestructures de mobilitat
Infraestructures

(facilitar el transport públic, atendre la vialitat que estructura els
desenvolupaments residencials, integrar els espais de transport
i de logística)
El sistema d’espais oberts
(afavorir diversitat del territori, protegir els espais naturals,
preservar el paisatge, moderar el consum del sòl)

Espais oberts
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PLA TERRITORIAL PARCIAL COMARQUES GIRONINES

ASSENTAMENTS
la Jonquera
Llançà
Ribes de Freser

Camprodon

Figueres
Roses
Campdevànol

Castelló d’Empúries

Vilafant

Besalú

St. Joan de les Abadesses

Ripoll
Olot

Banyoles
l’Escala

Sarrià de Ter

Torroella
de Montgrí

Girona
Anglès
Salt
St. Hilari
Sacalm

Cassà
de la Selva

Sta. Coloma
de Farners

Begur

la Bisbal
d’Empordà

Palafrugell
Calonge

Caldes de Malavella
Llagostera
Sils

Castell
d’Aro

Palamós
St. Antoni de Calonge
Platja d’Aro

Arbúcies

Vidreres

Estructura nodal del territori

St. Feliu de Guíxols
Breda

Maçanet de la
Selva
Hostalric

Tossa de Mar
Lloret de Mar

Blanes

Pauta indicativa del paper que poden jugar
les diverses àrees i nuclis en la vertebració
urbana del territori
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PLA TERRITORIAL PARCIAL COMARQUES GIRONINES

ASSENTAMENTS

Estratègies de desenvolupament
Creixement potenciat i mitjà
Corredor central (de l’àrea urbana de Figueres a la plana
selvatana)
Polaritats: la Bisbal d’Empordà, Palafrugell...
Eixos: Besalú/Banyoles, Cassà/Llagostera...
Creixement moderat
Altres capitals de municipi.
Desenvolupament qualitatiu
Àrees en vies d’exhaurir la disponibilitat de sòl apte per
a l’extensió: sistemes urbans del litoral, les valls del
Freser, de l’alt Ter...
Millora i compleció
Petits nuclis.
Manteniment del caràcter rural
Entitats formades per agrupacions d’edificacions rurals.

Nuclis històrics
i les seves extensions

Àrees especialitzades
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PLA TERRITORIAL PARCIAL COMARQUES GIRONINES

PRINCIPALS EIXOS CONNECTORS DEL TERRITORI
Per mantenir el patrimoni natural, a
més de protegir unes determinades
àrees, cal, també, garantir l’existència
d’una xarxa de connexió entre elles
per tal d’assegurar el manteniment
dels fluxos naturals al llarg de tot
l’àmbit.
Eix de l’Alt Ter
Eix pirinenc i prepirinenc
Eix Garrotxa – Prelitoral
Eix Transversal
Eix de l’Empordà
Eix del Litoral
Connector fluvial de la Muga
Connector fluvial del Fluvià
Connector fluvial del Ter
Connector fluvial de la Tordera
Connector fluvial de la riera de Merlès
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PLA TERRITORIAL PARCIAL COMARQUES GIRONINES

SISTEMA TERRITORIAL D’ESPAIS OBERTS

Una xarxa contínua, integrada pels sòls
protegits per la normativa sectorial i els
que el Pla territorial considera que cal
preservar.
Protecció especial
79,77%
Protecció territorial 10,71%
Protecció preventiva 9,52%
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PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS. SISTEMES URBANS

PDU Sistema urbà Figueres. AD 11/11/2010

PDU Sistema urbà Girona. AD 27/07/2010
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PLANEJAMENT TERRITORIAL. SITUACIÓ ACTUAL

Síntesi dels Plans Territorials Parcials
Els Plans Territorials Parcials no són homogenis
en llurs determinacions i presenten diferències en
el seu tractament normatiu que caldria revisar i
unificar.

Modificació de les Normes d’Ordenació
Territorial
Proposta per homogeneïtzar el contingut normatiu
de les NOT introduint alguns ajustos i
modificacions per destacar els aspectes
estructurants de la planificació territorial i els
instruments pel seu desenvolupament a nivell
urbanístic.
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PLANEJAMENT TERRITORIAL. SITUACIÓ ACTUAL

AJUSTOS
CONTINGUTS

•

Interpretar conjuntament i homogènia de les NOT
de cadascun dels set plans territorial parcials.

•

Facilitar la seva aplicació en el conjunt del
territori.

•

Formular ajustos en els aspectes de la normativa
que han generat major dificultat en la seva
aplicació, per facilitar el seu encaix amb la realitat
i dinàmica territorial actual.

•

Incorporar els ajustos necessaris derivats de la
jurisprudència recaiguda en relació amb les
normes.

•

Reforçar el seu encaix amb els instruments de
planejament urbanístic.

HOMOGENEÏTZACIÓ
DE DETERMINACIONS

ACTUALITZACIÓ
DE CONTINGUTS
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PLANEJAMENT TERRITORIAL. SITUACIÓ ACTUAL

Reforçament del marge del planejament urbanístic per precisar els límits dels
diferents tipus d’espais en el sistema territorial dels espais oberts. Contempla
la possibilitat de compensar els espais de protecció especial.

Article 2.13.1 L’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic
Els plans director urbanístics, i els plans d’ordenació urbanística municipal han de contenir
un plànol, del seu àmbit de referència, on es precisin els límits dels diferents tipus d’espais
del sistema territorial d’espais oberts determinats pel Pla. Dins aquest del marc que
estableixen els tipus de sòl del sistema d’espais oberts establerts pel Pla, el planejament
urbanístic ha de determinar diverses zones i mesures de protecció d’acord amb l’escala de
treball que li és pròpia.
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PLANEJAMENT TERRITORIAL. SITUACIÓ ACTUAL

Flexibilitzar el compliment estricte del càlcul de les superfícies de les
estratègies de desenvolupaments urbans. Introduir i potenciar la
classificació del sòl urbanitzable no delimitat, com a reserva futura, no
computable.

Article 3.7 6/9 Assentaments, planejament urbanístic i estratègies de
desenvolupament urbà.
6. La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística
municipal comprèn els sectors de sòl urbanitzable delimitat i el sòl urbà no consolidat que
estigui en disposició d’ésser desenvolupat per no contenir edificacions i usos de difícil
desplaçament restant al marge els sectors de sòl urbanitzable no delimitat. Les àrees de
sòl no consolidat ni urbanitzat que formen part d’una àrea especialitzada i que queden
dins la franja descrita al punt b) de l’apartat 3 d’aquest article, computen com a superfície
de l’extensió urbana admissible.
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. NOU MARC

La planificació territorial hauria de
concentrar-se en les àrees específiques amb
problemes i potencialitats concretes,
vinculada amb
Objectius de la planificació estratègica
Desenvolupament econòmic regional
Implantació de projectes i activitats
estratègiques per a la dinamització del
territori

Incorporació del paisatge en la planificació
territorial
Desplegament dels àmbits de cooperació
supramunicipal
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PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

ÀMBIT TERRITORIAL DEL PENEDÈS
•
•

La Llei 23/2010, de 22 de juliol, per fixar l’àmbit de
planificació territorial del Penedès.
El Decret 208/2013, de 30 de juliol, que desplega la Llei
23/2010 (DOGC núm. 6430, d’1.8.2013).

Municipis:

Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.

Àmbit Territorial del Penedès

16

PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

PDU ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES
L’ actual context econòmic.
Les prioritats del govern, i el paper de l’administració davant la necessitat de
revitalització econòmica del país.
L’ interès estratègic pel país d’algunes actuacions, pel seu singular potencial de
projecció econòmica sobre el territori.
•
•
•

Cal identificar-les
Cal posar-les en valor
Cal impulsar-les i dinamitzar-les
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PLANEJAMENT ESTRATÈGIC
Definir un marc estratègic, concertat amb el territori, per les àrees motores de Catalunya amb l’objectiu de
promoure el desenvolupament de l’activitat econòmica de tot el país.

2013

2014

2015

1. Centre Direccional de Cerdanyola
2. LOGIS Intermodal Empordà
3. Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada - Jorba
4. Circuit de Barcelona - Catalunya
5. Sector Riera de Caldes Sud
6. La Gran Via - Llobregat
7. Sector d’activitats Salt - Vilablareix
8. LOGIS Intermodal Penedès
9. Delta del Llobregat
10. Activitat econòmica a Riudellots
11. BCN World
14. Projecte Moon
12. Parc de la Natura de Berga
13. BCN Pirineus
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PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS

Seguiment redacció dels PDU’s

PDU Circuit de
Barcelona - Catalunya

PDU Logis Intermodal Empordà

PDU Parc d’Innovació
del Cuir i la
Marroquineria
Igualada - Jorba

PDU Sector Riera de
Caldes Sud
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PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

PDU Circuit de Barcelona - Catalunya

Camping

Zona esportiva / lúdica
- Circuit 4x4
- Motocros
- Circuit de trial
- Circuit de Radio Control

Parc temàtic

Activitat
industrial
Zona esportiva / lúdica
- Escola conducció segura

Eix comercial serveis

- Karting

Formació,
investigació i
empresa

Sectors residencials terciari
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PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

PDU Logis Intermodal Empordà
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PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

PDU Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada - Jorba
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PLANEJAMENT ESTRATÈGIC

PDU Sector Riera de Caldes Sud

Santa Perpètua
de Mogoda

Mollet
del
Vallès

la Llagosta
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NOU MARC NORMATIU

LLEI DE TERRITORI
Nou marc normatiu que sigui un referent en la planificació i l’ordenació del nostre territori,
que superi la fragmentació sectorial en resposta al context actual i sigui molt més flexible.
Serà una llei de caràcter bàsic que establirà els grans principis en les matèries relacionades
amb el territori.
Si és possible s’afegirà el contingut de la Llei d’Arquitectura.

Llei de Territori de Catalunya
Ordenació del
territori

Ordenació del
litoral

Urbanisme

Paisatge

Muntanya

Arquitectura
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ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DGOTU

ACCIÓ JURÍDICA

URBANISME

• Coordinació jurídica i recursos

• Comissions d’Urbanisme

PLANEJAMENT ESTRATÈGIC
I POLÍTICA DEL SÒL
• Sistemes d’informació

• Protecció legalitat urbanística

• Coordinació territorial

• Política del sòl

• Costes

• Planejament estratègic
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