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CERCLE D’INFRAESTRUCTURES 



A. PLANEJAMENT URBANÍSTIC A CATALUNYA 
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MARC HISTÒRIC 

BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’URBANISME A CATALUNYA 

• Planejaments dels anys 80 i 90 
- Amb l’arribada de la democràcia s’activa el planejament urbanístic d’àmbit local. 

- Prioritats: 

- Endreçar i equilibrar la ciutat, superar dèficits: equipaments, serveis. 

- Millora qualitativa: recuperació de centres i barris, renovació urbana. 

- Pren protagonisme el projecte urbà. 

- Intens desplegament legislatiu i instrumental, amb accent en la intervenció i ordenació de ciutats i 
viles. 

- L'escala territorial queda al marge als 80’s, i és secundària als 90’s. 

- Balanç contradictori: 

- Millora qualitativa de la ciutat existent. 

- Creixement i ocupació intensa del territori (ordenat i equipat. Sovint mancat de suficient 
qualitat urbana, densitat adequades i no prou ben relacionats entre ells i els teixits 
preexistents). Configura un territori poc clar i un paisatge banalitzat. 

- El territori s’ha transformat com a resultat de la suma agregada de processos urbans, sense criteri 
ordenador articulador. 

- Les pautes de relació territorial s’associen al disseny de xarxes de comunicacions (viària) i a la 
pròpia lògica interna de les ciutats. 
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MARC HISTÒRIC 

• Inici del planejament d’escala territorial, anys 2000 

- Eclosió econòmica i demogràfica als anys 2000, en el període de “bombolla immobiliària”. 

- Nous plantejaments: compacitat, continuïtat, densitat, diversitat d’usos  ciutat mediterrània. 

- Necessita abordar la construcció del territori des d’una visió general: 

- Plans territorials: nou marc d’interpretació i actuació. Vector de relació des del territori cap a la 
ciutat. 

• Nou paradigma conceptual 
- Territori no és la suma de 947 termes municipals. 

- Idea de construcció i articulació del territori. 

- Lectura global i programació estratègica de tot el territori, que ha d’influir en la lògica de distribució 
territorial dels grans equipaments i serveis, de les implantacions singulars d'interès estratègic, del 
teixit productiu, del sistema d’espais oberts i paisatge, i de les infraestructures i xarxes de serveis. 

- Construcció del model, matriu del territori i elements estratègics que la conformen: han d’impregnar 
les previsions propostes de planejament de les ciutats.  

- I els processos de transformació de les ciutats definiran les pulsions que incorporarà el planejament 
territorial. 

- Major interrelació entre el planejament urbà i el territorial  necessitat de nou instrumental normatiu, 
abordant de forma integrada ambdós:  Nova Llei de Territori 

 

BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’URBANISME A CATALUNYA 
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MARC NORMATIU A CATALUNYA 

1956    Primera ley del suelo (estatal) 

1975    Ley del suelo (Texto refundido 76): Millora de les aportacions de la llei anterior (estatal) 

1978    Real decreto 1385/1978. Traspàs de competències de l’administració estatal 

1980    Llei 4/1980.  Creació de l’Institut Català del Sòl 

1981    Llei 9/1981.  Protecció de la legalitat urbanística 

1984    Llei 3/1984.  Mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya 

1990    Decret legislatiu 1/1990.   Refosa dels textos vigents en Catalunya en matèria urbanística 

Ley 8/1990, sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo (estatal) 

1997   Sentencia del Tribunal Constitucional, acota las competències estatals en matèria de 
 règim jurídic del sòl, valoracions i expropiacions sobre la base de la competència 
 exclusiva de les comunitats autònomes. 

1998    Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones (estatal) 

2002    Llei 2/2002, d'urbanisme (14 de març) 

2003    Decreto 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002 

2004    Llei10/2004, de modificació de la Llei 2/2002 

 

EVOLUCIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 
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MARC NORMATIU A CATALUNYA 

2005     Decret 1/2005, de 26 juliol, por la qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme  
 (Llei 2/2002 + Llei 10/2004) 

2006     Decret  305/2006, de 18 juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme 

2007     Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo (estatal) 

Decreto ley 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística  

2008     Real decreto legislativo 2/2008, de 20 junio, texto refundido de la Ley del Suelo (estatal) 

2009     Llei 26/2009, de 23 desembre, de mesures fiscals i financeres  

2010     Decret legislatiu 1/2010, de 3 agost, Text refós de la Llei d’urbanisme 

2011     Llei 7/2011, de 27 juliol, de mesures fiscals i financeres 

2012     Llei 3/2012, de 22 febrer, modificació del Text refós de Llei d’urbanisme 

2013     Ley 8/2013, de 26 junio, de rehabilitación, regeneración  y renovación urbanas (estatal) 

2014     Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic    
(modificacions puntuals) 

2015     Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (modificacions puntuals) 

TR Llei de sòl i Llei de les 3R (en elaboració) 

EVOLUCIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 
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En el moment actual, ens trobem amb :  
  

 Un bloc normatiu poc coherent i complicat per d’interpretar-lo i aplicar-lo. 

 Una regulació urbanística molt generalista que no permet la flexibilitat necessària 
per apropar-se al territori admetent la diversitat. 

 Una regulació descontextualitzada i uniforme d’estàndards urbanístics, reserves 
d’habitatge protegit, etc.  

 Un moment socio-econòmic que ha posat en crisi, d’una forma estructural, els 
models de creixement 

  

Tots aquests imputs, ens aboquen a repensar els models urbanístics i d’ordenació territorial, i 

ens porten a imaginar una nova llei d’urbanisme configurada des de l’òptica més àmplia de 

l’ordenació del territori.  

EVOLUCIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 

MARC NORMATIU A CATALUNYA 
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B. NOVA LLEI DE TERRITORI DE CATALUNYA 
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TRAMITACIÓ I PROCÉS DE LA LLEI 

TRAMITACIÓ 

09/2015 
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PROCÉS 
 

ESTAT DE 
TREBALL I 

DEBAT 

DEBATS 
PRELIMINARS 

TRAMITACIÓ I PROCÉS DE LA LLEI 
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DEBATS PRELIMINARS 
 

Programació de nou sòl urbà i 
estratègia supramunicipal 

Planejament urbanístic 
municipal  

Intervenció en la ciutat 
construïda 

Gestió i execució urbanística  

Espais oberts i paisatge  

Sòl per a ús residencial i 
d’activitat econòmica  

14/11 
 

21/11 
 

26/11 
 

5/12 

12/12 

16/12 
 

TRAMITACIÓ I PROCÉS DE LA LLEI 
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PARTICIPACIÓ EN DEBATS PRELIMINARS 
 

Diversitat i representativitat dels sectors:  

• Ens locals: ajuntaments, diputacions, consells 
comarcals, consorcis, etc. 

• Professionals i experts: consultories, despatxos 
professionals, urbanismes, universitats, centres 
de recerca, col·legis professionals, etc. 

• Sector econòmic: promotores, cambres de 
comerç, etc. 

• Tercer sector: associacions, entitats, plataformes 
del territori, etc. 

• Administració general: diferents Departaments 
de la Generalitat de Catalunya, instituts públics, 
oficines, etc. 

Tipologia i representativitat dels participants 

TRAMITACIÓ I PROCÉS DE LA LLEI 
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1. Passar del creixement en extensió al reciclatge urbà 
  
2. Garantir l’eficiència i competitivitat del sistema territorial (visió supramunicipal) 
  
3. Integrar més les variables social i econòmica (a més de l’ambiental) en el planejament 
  
4. Influir sobre el mercat del sòl per garantir l’accessibilitat a l’habitatge i l’activitat econòmica 
  
5. Enfortir la funció pública de l’urbanisme, la funció social de la propietat i el lideratge públic    

en la política de sòl 
  
6. Adaptar els instruments a la diversitat de territoris, intervencions i conjuntures 
  
7. Reformular els instruments de planejament general (el pla d’estructura) 
  
8. Posar el sòl en joc en el moment que toca i amb els paràmetres adequats (el pla operatiu) 
  
9. Encetar una planificació dels espais oberts, és a dir, proactiva, projectual i estratègica 
  
10. Gestionar, d’una altra manera, el parc edificat en els espais oberts 

ELS 10 ÀMBITS TEMÀTICS PRINCIPALS DE LA NOVA LLEI 
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1 Necessitat de passar del creixement en extensió al reciclatge urbà 

A la demarcació de Barcelona, en 50 anys: 
S’ha multiplicat per quatre la superfície urbanitzada (ciutats, 
polígons, vies de transport, etc).  

Ha passat a ocupar del 3% al 13% del conjunt del territori.  

S’han urbanitzat unes 77.546 hectàrees, és a dir, set vegades l’àrea 
que ocupa l’actual ciutat de Barcelona. 
FONT: Diputació de Barcelona i CREAF 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

Durant la darrera dècada (2002-2011), s’han classificat 
a Catalunya 1.000 ha / any de nou sòl urbanitzable, és 
a dir, l’equivalent a 83 illes de l’Eixample de Barcelona 
al mes.  
Font: anuari estadístic DTES 
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L’habitatge a les Comarques gironines: 

De 1998 a 2011 s’han construït 118.259 habitatges, 
el 25% del parc actual total d’habitatges. 
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE 2011.  



1 Necessitat de passar del creixement en extensió al reciclatge urbà 

ha % 

Total 3.210.614 100,0 

Sòl no urbanitzable 3.013.980 93,9 

Sòl urbà i urbanitzable 196.634 6,1 

Superfície de sòl classificat vigent a Catalunya 

ha % 

Sòl urbà consolidat 130.838 66,5 

Sòl en sectors* 65.796 33,5 

*en sòl urbà no consolidat subjecte a plans de millora urbana, en sòl urbanitzable delimitat i en sòl urbanitzable no delimitat. FONT: TES (2014) 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  
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1 Necessitat de passar del creixement en extensió al reciclatge urbà 

*En sòl urbà no consolidat subjecte a 
plans de millora urbana i en sòl 
urbanitzable delimitat. El sòl 
urbanitzable no delimitat no s’ha 
comptabilitzat 

Possibilitats d’extensió 
 
En cas que s’executessin tots els sectors* de desenvolupament classificats en 
el planejament urbanístic: 

 
 La superfície de sòl urbà consolidat creixeria un 40% respecte de l’actual. 

 
 
Estat de desenvolupament dels sectors* 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Amb edificació Sense edificació 

Urbanitzat 
Parcialment  
urbanitzat No urbanitzat 

Sòl classificat en sectors 

ha 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

FONT: TES (2014) 
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ha % ha % 

Edificat 1.335 24 1.087 34 

Pendent d'edificar 4.185 76 2.156 66 

TOTAL 5.520 100 3.243 100 

Residencial Activitat econòmica Comarques 
gironines 



1 Necessitat de passar del creixement en extensió al reciclatge urbà 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI 

El sostre potencial romanent per a activitat econòmica en sectors* 

El parc d’habitatges, i el potencial romanent en sectors* 

Parc actual1: 3.863.381 habitatges 

En sectors no urbanitzats:               534.173 habitatges 

En sectors ja urbanitzats:                   93.872 habitatges  

FONT:     1 Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE 2011.         2 TES, a partir de dades del MUC i ortofotos, 2014. 

En sectors no urbanitzats:                 53.091.967 m2 st 
En sectors ja urbanitzats:                  14.355.692 m2 st 

Potencial romanent en sectors2:  628.045 habitatges 

*En sòl urbà no consolidat subjecte a plans de millora urbana i en sòl urbanitzable delimitat. El sòl urbanitzable no delimitat no s’ha comptabilitzat 

Potencial romanent en sectors2:   67.447.659 m2 st 
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Potencial romanent2 a les Comarques gironines:  

10.639.138 m² st. 

Potencial romanent2 a les Comarques gironines: 98.225 habitatges 



Necessitat de garantir l’eficiència i competitivitat del sistema territorial 2 

Catalunya: 32.108 km2 dividits en 947 municipis.  

La mitjana de cada municipi és de 34 Km2. 

Dinamarca: 43.077 km2 dividits en 98 municipis  
(en danès kommuner).  
La mitjana de cada municipi és de 440 km2 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map_DK.svg


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

M
al

ta

Re
p 

Tx
ec

a

Es
lo

và
qu

ia

Fr
an

ça

Xi
pr

e

Lu
xe

m
bu

rg

Hu
ng

ria

Al
em

an
ya

Ca
ta

lu
ny

a

Àu
st

ria

Ità
lia

Bè
lg

ic
a

Es
pa

ny
a

Ru
m

an
ia

Es
lo

vè
ni

a

Cr
oà

ci
a

Ho
la

nd
a

Po
lò

ni
a

Es
tò

ni
a

Po
rt

ug
al

Gr
èc

ia

Bu
lg

àr
ia

Di
na

m
ar

ca

Gr
an

 B
re

ta
ny

a

Le
tò

ni
a

Irl
an

da

Fi
nl

àn
di

a

Li
tu

àn
ia

Su
èc

ia

Km2/municipi 
C

at
al

un
ya

 

Necessitat de garantir l’eficiència i competitivitat del sistema territorial 2 
Catalunya és un dels països de la Unió Europea on la superfície mitjana 

dels municipis és més petita. 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

FONT: Council of Europen Municipalities and Regions (CEMR) UE 21 



Necessitat d’integrar més les variables social i econòmica (i garantir 
l’ambiental) en el planejament 3 

De 67 sentències dictades durant el 2014, un 20% són estimatòries per:   

“Inviabilitat econòmica” (12%)  
o  

 “Manca d’Estudi Econòmic Financer” (8%).   
FONT: TES (2014) 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

Sentència TSJC que anul.la l’ARE de Can 

Cervera d’Esplugues de Llobregat per manca 

de la justificació de les partides per tal de 

precisar el grau de detall de les obres 

d’urbanització que incideix en la 

determinació de la viabilitat econòmica de 

l’operació.   

Altres ARE com  La Façana sud de Torroella 

de Montgrí , ARE SUD-1 Rec fondo de Roses 

i ARE sector 2,21,23 d’Almacelles 
ARE Can Cervera a Esplugues de Llobregat 25 



3 Necessitat d’integrar més les variables social i econòmica (i 
garantir l’ambiental) en el planejament  

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI 

Cohesió social 

Font: treballs PDU AMB, 2015 

S’ha fet un esforç important en equipar els municipis i fer 
que aquests equipaments siguin accessibles espacialment i 
econòmica a la ciutadania. 

L’accés a l’habitatge continua sent un problema 

 Esforç de les famílies per a comprar un habitatge1: 35% de la renda anual / 6,3 anys de salari brut. 

 Població en risc de pobresa a Catalunya2: 1,463 milions de persones (19,8%). 

 Execucions hipotecàries sobre habitatges a Catalunya3: 1r trimestre 2015, 3.584 execucions. 

 

Font:   1 Banc d’Espanya, 2015 
           2 Idescat, 2013 
           3 INE, 2015 

Actualment a l’àrea metropolitana de Barcelona:  
Hi ha gairebé 6.000 equipaments en funcionament 
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3 Necessitat d’integrar més les variables social i econòmica (i 
garantir l’ambiental) en el planejament  

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI 

Caiguda de les rendes familiars des de l’inici de la crisi, han augmentat les diferències en la distribució 

de les rendes, i ha crescut la diferenciació territorial. 

Font: Ajuntament de Barcelona, Btv 

Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a 
Barcelona (2013)  
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Necessitat d’influir sobre el mercat del sòl per garantir l’accessibilitat a 
l’habitatge i l’activitat econòmica 4 

El preu de compra del sòl per a la creació d’una àrea d’activitat econòmica és 

dispar, però tant Catalunya com la resta d’Espanya tenen un cost d’adquisició 

elevat que posteriorment repercuteix en el preu de venda del sòl ja urbanitzat. 

0
10
20
30
40
50
60
70

Catalunya Resta
Espanya

Holanda Alemanya França

Preu d'adquisició del sòl en polígons de 
promoció pública (€/m2 sòl net)* 

*Sobre una mostra de 19 polígons. 
FONT: Incasol. Estudi Brenchmarking (2012) 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  
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Necessitat d’influir sobre el mercat del sòl per garantir l’accessibilitat a 
l’habitatge i l’activitat econòmica 4 

Habitatges principals a Catalunya, per règim de tinença: 

% 
Propietat 74,3 

Lloguer 19,8 
Altres 5,9 

Cerdanyola del Vallès 

€/m2 

Lleida 

€/m2 

Preu mitjà m2 de l’habitatge: 
FONT Idescat (2011) 

Preu habitatge lliure referit a Preu mitjà per m2 construït dels habitatges de nova construcció  
Preu mitjà HPO referit a Preu màxim de venda per m2 útil d’habitatge de règim general 
FONT: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (2015) 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  
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Necessitat d’enfortir la funció pública de l’urbanisme, la funció social de la 
propietat i, en definitiva, el lideratge públic en la política de sòl 5 

Quants municipis han constituït formalment el seu patrimoni públic de sòl i 
d’habitatge? 

Quant de sòl de cessió amb aprofitament roman de titularitat pública? 

Quant habitatge públic de lloguer gestionem des de les administracions 
públiques? 

Quants sectors d’activitat econòmica de gestió pública tenim, a banda d’algun 
CIM? 

«El sistema d’habitatge dotacional públic a Catalunya ocupa només 62 ha  
(el 0,07%) sobre 89.609 ha de sòl residencial» 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  
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Necessitat d’enfortir la funció pública de l’urbanisme, la funció social de la 
propietat i, en definitiva, el lideratge públic en la política de sòl 5 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

PDU estratègics d’activitat econòmica 

35 



Necessitat d’adaptar els instruments a la diversitat de territoris (lloc), 
d’intervencions (objectiu) i de conjuntures (temps) 6 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

A Catalunya hi ha 596 municipis de menys de 2.000habitants i 
144 més que no arriben als 5.000 habitants 
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7 

Des del 2002, que és quan es crea la figura 

del POUM, només un terç dels municipis 

han estat capaços de culminar el seu 

POUM (347 municipis). 

El temps promig de redacció dels 

POUM és de 8 anys i 5 mesos.  

 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

Reformular els instruments de planejament general (cap al Pla d’estructura) 

POUMs en tramitació 

FONT: Dades de l’estat de tramitació dels POUMs obtingudes dels 
Serveis Territorial d’urbanisme i altres fonts oficials(2014) 
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Necessitat d’incorporar el factor temps per posar el sòl en joc en el moment 
que toca i amb els paràmetres adequats (cap al Pla operatiu) 8 

L’any 2014 s’han aprovat 28 POUMs... I s’han hagut de tramitar 

409 modificacions puntuals del planejament general per adaptar-los a 

les necessitats reals. D’aquestes el 9% són modificacions del PGM. 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la seva aprovació, el PGM ha patit 1.517 expedients de 

modificació  

FONT: TES (2014) 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  
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Necessitat d’una planificació dels espais oberts, és a dir, proactiva, projectual i 
estratègica 9 

La unitat de paisatge de la plana d’Urgell és homogènia i, per tant, 

perfectament visible des del cel. L’ordenació, en canvi, ve determinada 

per més de 40 POUM, amb criteris propis. 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

FONT: TES (2015) 49 



Necessitat d’una planificació dels espais oberts, és a dir, proactiva, projectual i 
estratègica 9 

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

ALT PENEDÈS FONT: TES (2015) 50 

La regulació de les construccions en el sòl no 
urbanitzable en una mateixa Unitat de paisatge 
és diferent a cada municipi. 



Necessitat de gestionar, d’una altra manera, el parc edificat en els espais oberts 10 

En el sòl no urbanitzable de Catalunya (94% del 

territori) hi ha 459.997 edificacions. Són 15 

edificacions per cada km2 d’aquest tipus de sòl. 

Ocupen en conjunt més de 74M m2 (7.400 ha). 

La mitjana de cada edificació és de 161m2  

PRINCIPIS QUE INTEGREN LA LLEI DE TERRITORI  

FONT: TES (2011) 54 



C. ACCIÓ DE GOVERN 

57 
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Llei d’Arquitectura 

Llei d’Ordenació del litoral 

Llei de Muntanya 

Llei de Territori 

INICIATIVES LEGISLATIVES. TRAMITACIÓ 

ACCIÓ DE GOVERN 



PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS. OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ 

ACCIÓ DE GOVERN 

     El Govern de la Generalitat, davant l’actual context econòmic, treballa per: 
 Dinamitzar l’economia 
 Captar inversions 
 Generar ocupació 
 

     Dotar al territori de les condicions que permetin el desenvolupament 
d’actuacions que es puguin considerar estratègiques: 

 Ateses les seves potencialitats de dinamització econòmica  
 Ateses a la capacitat de projecció internacional del país 

 
  

Pla Director 
Urbanístic 

 
Llei 3/2012 de modificació del text 

refós de la Llei d’Urbanisme 
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RELACIÓ I SEGUIMENT DELS PDU 

ACCIÓ DE GOVERN 
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10/2015 10/2015 

31/07/2015 

01/07/2015 

28/08/2015 

13/07/2015 

15. D’extinció dels sectors no sostenibles  

1.  Sector d'Activitat Econòmica Salt-Vilablareix  

2.  Domini esquiable La Molina-Masella 

3. Enoturisme 

4. Centre Recreatiu Turístic (CRT) 

5. Circuit de Barcelona - Catalunya 

 6. Centre Direccional de Cerdanyola 

7. La Gran Via-Llobregat 

8. Parc d'Innovació Igualada-Jorba 

9. Delta del Llobregat 

10. Mineria del Bages 
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PDU de reordenació de 
l’àmbit del Centre recreatiu i 
turístic de Vila-seca i Salou 

 OBJECTIUS 

• Impulsar l’oferta turística a Catalunya i afavorir 
nous projectes d’inversió que s’adaptin a les 
demandes del mercat turístic. 

• Reordenar l’àmbit del CRT per facilitar, la 
implantació de noves activitats relacionades amb 
el turisme de negocis, congressos, convencions, 
comerç i activitats de jocs i apostes. 

 DADES PRINCIPALS 
• Municipis: Salou /Vila-seca. 
• Superfície àmbit: 816,3 ha. 
• Superficie s total sostre:  1.798.865  m²st 
• Nombre total habitatges:   2.477  vigents 
• Usos: Comercial, hoteler, residencial, golf, parc 

temàtic, congressos i convencions, jocs i apostes. 
   SITUACIÓ ACTUAL DE TRAMITACIÓ 

• 31/07/2014  Resolució del Conseller d’iniciar el 
procediment de formulació del PDU. 

• 20/01/2015  Comunicació als ajuntaments i inici 
tràmit avaluació ambiental 

• 31/07/2015 Aprovat inicialment 

Sortida 35 

AEROPORT REUS 

AP-7 

PORT DE TARRAGONA 

TARRAGONA 

REUS 

A BARCELONA 

 A VALÈNCIA 

ESTACIÓ TREN  
D’ALTA VELOCITAT 

AP-7 

A-27 

C-14 

A-7 

A-7 

Port Aventura 

CORREDOR 
MEDITERRANI 

QUALIFICACIÓ – Proposta 
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PDU Circuit de Barcelona - 
Catalunya 

 DADES PRINCIPALS 
• Municipis: Parets del Vallès, Granollers i 

Montmeló 

• Superfície àmbit: 574,22 ha 

• Usos: Industrial / tecnològic / formació / 
terciari / oci vinculats al món del motor i la 
competició 

 OBJECTIUS 
• Explotar les potencialitats del circuit per 

dinamitzar econòmicament el seu entorn i 
projectar internacionalment el país. 

• Integrar el circuit al seu entorn, millorant la 
qualitat paisatgística, i contribuint al seu 
equilibri ambiental. 

• Respondre a noves necessitats que requereix 
una instal·lació de màxim nivell (ordenar 
programa funcional, millora de la mobilitat,...). 
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 OBJECTIUS 
• Continuació de la cobertura de la Gran Via 

seguint el model de la Plaça Europa.  

• Millora de la vialitat de les connexions Nord-
Sud amb el nus de Marina. 

• Obtenció dels espais lliures previstos en el 
PGM des de l’any 76 i que no tenen avui un 
sistema de gestió. 

 DADES PRINCIPALS 
• Municipi: Hospitalet de Llobregat 

• Superfície àmbit PDU:  99,4 ha 
            Sup. sòl d’aprofitament privat: 201.424,30   
m2 

            Sup. sòl públic: 792.576,00  m2 

            Sostre total previst: 508.700,00 m2s  
            Sistemes:      792.576,00m2 

• Usos:  Terciari / Sanitari 

  SITUACIÓ ACTUAL DE TRAMITACIÓ 
• 17/01/2014 Resolució del Conseller d’iniciar el 

tràmit de redacció del PDU 

• 09/04/2014 Tràmit de comunicació als 
Ajuntaments del document d’Objectius i 
propòsits generals 

• 15/01/2015 Aprovació inicial 

07. PDU La Gran Via  - 
Llobregat 
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 OBJECTIUS 
• Dinamitzar el sector del cuir, constituint un clúster que 

aglutini activitat acadèmica, tecnològica i empresarial 
vinculada al sector de la pell. 

• Potenciar Igualada com a referent europeu de la pell de 
qualitat. 

• Aprofitar el paper estructurador d’alguns elements per crear 
un sistema d’equipaments i espais lliures. 

 DADES PRINCIPALS 
• Municipis: Igualada, Jorba i Òdena 
• Usos: industrial 

Àmbit Parc tecnològic: 243.730,22 m² 
Àmbit Fàtima Nord: 117.243,79 m2 

Àmbit Espelt: 77.140,79 m2 

 
TOTAL ÀMBIT SECTOR: 438.114,90 m²  

   SITUACIÓ ACTUAL DE TRAMITACIÓ 
• 29/07/2013  Resolució del Conseller d’iniciar el procediment 

de formulació  del PDU i encarregar la seva redacció. 

• 16/06/2014 Es fa el tràmit de consulta del document 
d’Objectius i propòsits als Ajuntaments. 

• 18/11/2014 Aprovació inicial (CTUCC) 

• 12/03/2015 Fi exposició pública 

• Actualment a l’espera de rebre tots els informes sectorials 
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 OBJECTIU 
• Delimitar i ordenar sectors d’interès supramunicipal 

per a la implantació d’activitat econòmica, situats en 
el perímetre del parc agrari del delta del Llobregat. 

 DADES PRINCIPALS 
• Municipis: Gavà, Viladecans, Sant Boi 
• 5 Sectors  
- 1. Els Joncs (Gavà): 79 ha (terciari/industrial) 
- 2. Can Sabadell (Viladecans) 26 ha (terciari/industrial) 
- 3. Serral Llarg (Viladecans) 28 ha (turístic/hoteler) 
- 4. Llevant (Sant Boi): 16 ha (residencial/terciari) 
- 5. Antic hiper (Sant Boi): 13 ha (terciari/industrial) 

PDU Delta del Llobregat 

 SITUACIÓ ACTUAL DE TRAMITACIÓ 
• 23/04/2014 Resolució del Conseller d’iniciar el 

tràmit de redacció del PDU 

• 05/05/2015 Aprovat inicialment 

• Actualment en fase d’informació pública 

• Sol·licitats informes sectorials 
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• 25 de juliol de 2013 entre l’Associació professional d’empresaris 
de càmpings i ciutats de vacances de Lleida i província, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Protecció Civil del 
Departament d’Interior, la Direcció General de Turisme del 
Departament d’Empresa i Ocupació i la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat,  

• 6 de juliol de 2015 amb la Federació Catalana de Càmpings i amb 
l’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de Barcelona 
mitjançant el qual s’estén l’acord signat amb l’Associació de 
càmpings de Lleida a la resta de càmpings de Catalunya : 

• 21 de juliol de 2015: signada la segona addenda a l’Acord de 25 de 
juliol de 2013 entre la Generalitat i l’Associació professional 
d’empresaris de càmpings i ciutats de vacances de Lleida i 
província, per tal de prorrogar el termini establert per iniciar i 
finalitzar els plans especials, amb la finalitat que els terminis siguin 
els mateixos per a tots els càmpings de Catalunya. 

 

Acords sector - Administració • Objecte:  
• Establir la informació mínima i els condicionants per tal de 

garantir la compatibilitat dels càmpings ubicats en zona 
inundable amb la gestió d’aquest risc i la seguretat dels seus 
usuaris,  

• Establir el procediment urbanístic a seguir per a la seva 
regularització quan aquesta sigui necessària.  

 
• Per dur a terme la regularització, els càmpings situats en zona 

inundable han d’elaborar un pla especial urbanístic, que ha de ser 
informat per l’ACA, i han de presentar un projecte de pla 
d’autoprotecció que és informat per la Direcció General de 
Protecció Civil.  

• Aprovació definitiva Juliol 2014 
 

• Objectiu: compatibilitzar les activitats preexistents abans de la seva entrada en vigor i facilitar la seva adaptació a la legislació 
sectorial, atès que el litoral, en tant que espai d’atracció turística, esdevé generador d’activitat i llocs de treball. 

•   
• Amb relació amb el tema de la inundabilitat, la modificació preveu el supòsit del trasllat d’unitats d’acampada en el cas de 

càmpings que han vist minvada la seva superfície per afectacions legals o físiques diverses: delimitació de la zona marítimo 
terrestre, risc d’inundabilitat o regressió de sorres.  

• S’ha aprovat inicialment un pla especial i estan en elaboració 8 
plans especials (d’un total d’uns 62 que s’haurien d’elaborar).  

Modificació PDUSC 
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 ESTRATÈGIA 
• 2014: Inventari de les urbanitzacions amb  

dèficit: 742 urbanitzacions 
• Catàleg 
• Elaboració de directrius i criteris (grup de treball 

DGOTU – professionals experts en 
urbanitzacions) 

• Eix legislatiu (mitjançant la Llei de 
Territori) 

• Eix de planejament (nous instruments de 
gestió) 

• Eix tècnic (directrius i criteris 
d’intervenció) 

 

 OBJECTIU 
• Resoldre les urbanitzacions aïllades de Catalunya 

nascudes entre els anys 60 i 70, de forma il·legal 
i que encara avui presenten dèficits de serveis 
urbanístics. 
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CATEGORITZACIÓ DEL SÒL  OBJECTE DEL PDU 
 

• Regulació de les construccions agrícoles 

tradicionals (caseta d’eines i maset) de les TE 

en els sòls classificats de SNU pel planejament 

urbanístic municipal. 



«» 

Girona, 4 setembre 2015 
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