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ióUn cop més, la Federació de Municipis de Catalunya posa a dis-

posició dels tècnics d’administració local el “Seminari tècnic
local”, amb l’objectiu de contribuir a la seva formació continua-
da. El seminari vol ser un lloc de trobada dels tècnics al servei de

l’Administració local. A més de rebre informació sobre les novetats legisla-
tives i de normativa tècnica que hi ha hagut darrerament, i també sobre
“l’estat de l’art” de diferents matèries del seu interès, s'hi poden intercan-
viar experiències amb altres companys, els quals, molt probablement, s’han
trobat amb problemes similars en la seva feina.
Com és tradicional, en aquesta edició, la número dotze, la confecció del pro-
grama s’ha fet tenint en compte els canvis normatius que hi ha hagut
darrerament, o que està previst que hi hagi al llarg d’aquest any, la qual
cosa ha condicionat el contingut i el calendari de les sessions, però sempre
a partir de la informació sobre quines matèries tenen més interès per als
assistents, recollida a través de les enquestes que es van rebre al final del
curs passat.
El seminari s’inicia amb una sessió dedicada als canvis normatius esdevin-
guts el mes de desembre passat a la Llei d’urbanisme. En especial, s’hi ana-
litzen els aspectes econòmics de les modificacions dels plans urbanístics. La
sessió de setembre, dedicada al planejament urbanístic, tracta temes de
gran interès i inclou una taula rodona, que segur que ens permetrà refle-
xionar sobre un dels problemes més actuals de l’urbanisme. L’habitatge és
una altra matèria que centrarà la nostra atenció, a la segona sessió. La jor-
nada s’iniciarà amb una visió del pla d’habitatge des del món local.
Un any més, el medi ambient té un paper destacat en el programa: la con-
taminació dels sòls i l’atmosfera i el soroll seran objecte de la tercera sessió;
mentre que, a l’octubre, les oficines municipals de canvi climàtic i la inci-
dència en l’organització municipal de la nova normativa, juntament amb el
paper de les energies en la planificació urbanística, seran les matèries
objecte de la nostra atenció. Finalment, la sessió del mes de novembre es
dedicarà a tres aspectes rellevants dels projectes urbans, els temes que han
rebut més suport en l’enquesta, i la darrera sessió es dedicarà a aspectes de
gran actualitat en la gestió dels serveis municipals: el nou àmbit normatiu
sobre autoprotecció, l’ACEFAT i el seu nou paper en un àmbit molt ampli i
les entitats col·laboradores.
Confiem doncs, que un any més, el Seminari Tècnic Local us sigui d’utilitat.

Ramon Arandes i Renú
Director del Seminari i cap del Projecte del nivell freàtic 
del Sector de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
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Les valoracions econòmiques 
en les modificacions de plans 

La viabilitat econòmica de la modificació de plans.
Agustí Jover Armengol, economista, director de Promo Assessors i Consultors

La sostenibilitat econòmica en la modificació de plans.
Esteve Aymà i Pedrola, arquitecte tècnic, vocal territorial i delegat de la Delegació del Vallès
Oriental del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
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16 de abril de 2.010

LES VALORACIONS ECONÒMIQUES EN LES 
MODIFICACIONS DE PLANS

LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ DE PLANS

Agustí Jover, economista Miquel Morell, economista

PROMO Assessors Consultors, SAP



LES VALORACIONS ECONÒMIQUES EN LES MODIFICACIONS DE PLANS:
LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ DE PLANS

LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA EN LA MODIFICACIÓ DE PLANS

NOVETATS DE LA LLEI 26/2009

EL DOCUMENT DE SEPARATA EN L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

INDICADORS QUE AVALEN LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA
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PROMO Assessors Consultors, SAP Les valoracions econòmiques en les modificacions de plans: La viabilitat econòmica de la modificació de plans



LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA EN LA MODIFICACIÓ DE PLANS
Text refós Llei d’urbanisme [Decret Llei 1/2005, de 26 de juliol]

Supòsits d’obligat compliment de l’anàlisi de viabilitat econòmica i financera en el planejament urbanístic

Pla Director Urbanístic [PDU]

Pla d’Ordenació urbanística Municipal [POUM]

Programa d’Actuació Urbanística Municipal [PAUM]

Planejament derivat [PPU –PMU]

PROMO Assessors Consultors, SAP Les valoracions econòmiques en les modificacions de plans: La viabilitat econòmica de la modificació de plans

Bases tècniques i econòmiques per desenvolupar-los

Avaluació econòmica i financera / Sostenibilitat econòmica
Viabilitat econòmica i financera de les actuacions

Avaluació econòmica i financera / Sostenibilitat econòmica

Avaluació econòmica i financera / Sostenibilitat econòmica
Estimació conjunt de despeses que comporta l’execució del pla

Ponència any 2008 Seminari Tècnic Local



LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA EN LA MODIFICACIÓ DE PLANS
Text refós Llei d’urbanisme [Decret Llei 1/2005, de 26 de juliol]

Supòsits d’obligat compliment de l’anàlisi de viabilitat econòmica i financera en el planejament urbanístic

Pla Director Urbanístic [PDU]

Pla d’Ordenació urbanística Municipal [POUM]

Programa d’Actuació Urbanística Municipal [PAUM]

Planejament derivat [PPU –PMU]

PROMO Assessors Consultors, SAP Les valoracions econòmiques en les modificacions de plans: La viabilitat econòmica de la modificació de plans

Bases tècniques i econòmiques per desenvolupar-los

Avaluació econòmica i financera / Sostenibilitat econòmica
Viabilitat econòmica i financera de les actuacions

Avaluació econòmica i financera / Sostenibilitat econòmica

Avaluació econòmica i financera / Sostenibilitat econòmica
Estimació conjunt de despeses que comporta l’execució del pla

Ponència any 2008 Seminari Tècnic Local

Ponència any 2010 Seminari Tècnic Local

Modificació planejament general

Projecte inversió

Llarg termini

Mètode residual dinàmic



INDICADORS QUE AVALEN LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA
Paràmetres econòmics i financers en el mètode residual dinàmic

PROMO Assessors Consultors, SAP Les valoracions econòmiques en les modificacions de plans: La viabilitat econòmica de la modificació de plans

Instruments planejament i gestió

Procés urbanització

Procés comercialitzacio i venda

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12

Habitatge renda lliure

HPO
Comercial / Terciari

21 mesos

2 anys

4 anys

5,5 anys

2,5 anys

4 anys

Anualitat

Procés edificació producte immobiliari

Periodificació ingressos despeses procés edificació

Periodificació ingressos despeses procés urbanització

Ingrés transmissió sòl urbanitzat 1 any

VAN [Valor Actual Net]

Valor residual del sòl brut
Taxa Actualització / TIR

€/m2

%

VAN [Valor Actual Net] €

Valor residual del sòl urbanitzat
Taxa Actualització / TIR

€/m2

%
€
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Modificació article 94 DL 1/2005

Article 94.6 - Mètode COMPARACIÓ AMB L’ENTORN

“…El percentatge del 15%, establert amb caràcter general, per les modificacions a què fan 
referència els esmentats articles [43.1 i 45.1.a], es pot incrementar fins al 20%, de manera 
proporcionada i justificada, si el valor de les parcel·les resultants de la modificació, un cop
descomptades les càrregues urbanístiques imputades, és sensiblement superior al mitjà de la 
resta de sòls de l’entorn de la mateixa categoria que la proposada…

Article 94.c.Tercer – SEPARATA de l’avaluació econòmica i financera

“94.c.Tercer. Han d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata, 
una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de 
la nova ordenació.

Nous continguts econòmics de la viabilitat econòmica en les modificacions de plans
NOVETATS DE LA LLEI 26/2009
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Separata de l’avaluació econòmica i financera
NOVETATS DE LA LLEI 26/2009

Sector urbanitzable delimitat (Zonificació)

Industrial

Espais lliures

Equipaments públics

Parc forestal protecció

Verd privat

Parc forestal repoblació

Zones

Sistemes

Resultats econòmics financers

VAN

TIR

Valor sòl brut
[€/m2]

+

13%

233,10

Residencial

Vials

Industrial

Espais lliures

Equipaments públics

Parc forestal protecció

Dotacions privades

Verd privat

Parc forestal repoblació

Zones

Sistemes

MPG Sector urbanitzable delimitat (Zonificació)

Resultats econòmics financers

VAN

TIR

Valor sòl brut
[€/m2]

+

13%

82,20

Vials
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Separata de l’avaluació econòmica i financera
NOVETATS DE LA LLEI 26/2009

Sòl urbà consolidat sense polígon delimitat Delimitació de nou polígon mitjançant MPG
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Comparació amb l’entorn en l’avaluació econòmica i financera
NOVETATS DE LA LLEI 26/2009



 

 

 

 

 

 

SEMINARI TÈCNIC LOCAL 

 

 

LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

EN LA MODIFICACIÓ DE PLANS 

 

 

 

 

 

                                                                                            Esteve Aymà Pedrola 

                                                                                           Abril 2010 



 

La Sostenibilitat econòmica en la modificació de Plans. 

 

I.‐ Concepte general de desenvolupament sostenible: 

S’aplica  al  desenvolupament  soci‐econòmic  i  va  ser  formalitzat  per  primera 

vegada en el document conegut com a  informe BRUNDTLAND  (1.987), com a 

resultat  dels  treballs  de  la  Comissió  Mundial  del  Medi  Ambient  i 

Desenvolupament  de Nacions Unides,  creada  en  l’Assemblea  de  les Nacions 

Unides en l’any 1.983. 

En la Declaració de Río (1.992), principi tercer, es diu: 

“Satisfer  les  necessitats  de  les  generacions  presents  sense  comprometre  las 

possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats”. 

El concepte de desenvolupament  sostenible considera  la  integració dels    tres 

components següents: 

‐ Dimensió ambiental: Protecció i promoció del medi ambient 

‐ Dimensió  econòmica:  Manteniment  i  millora  dels  nivells  de  benestar 

econòmic i qualitat de vida 

‐ Dimensió  social:  lluita  contra els problemes de desigualtat econòmica  i 

social 

 

Equitat social                                                                    Eficiència econòmica 

 Beneficis per la societat local                  economia basada en la             viabilitat de l’activitat urbanística 

Treball / renda / qualitat de vida             Comunitat local                                

 Participació pública  respecte                  urbanisme sostenible 

 valors soci‐culturals                                                                                    Integració economia 

                                                                                                                         Medi ambient 

                                             Utilització racional dels recursos naturals 

                                              Preservació de la biodiversitat 

Conservació mediambiental 



II.‐ Normativa aplicable 

a)  Estatal 

El Reial Decret Legislatiu 2/2.008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós 

de  la Llei de Sòl,  i que deroga  la Llei 8/2.007, de 28 de maig de Sòl, en el seu 

article  15,  regula  l’avaluació  i  seguiment  de  la  sostenibilitat  del 

desenvolupament urbà tant en  la vessant ambiental com en  l’econòmica,  i en 

el seu apartat 4t i 5è concreta: 

Art 15.‐ Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.‐ 

4.‐  “La  documentació  dels  instruments  d’ordenació  de  les  actuacions 

d’urbanització  ha  d’incloure  un  informe  o  memòria  de  sostenibilitat 

econòmica, en el que es ponderarà en particular l’impacte de l’actuació en les 

Hisendes  Públiques  afectades  per  la  implantació  i  el  manteniment  de  les 

infraestructures  necessàries  o  la  posada  en marxa  i  la  prestació  dels  serveis 

resultants,  així  com  la  suficiència  i  adequació  del  sòl  destinat  a  usos 

productius”. 

5.‐  “Les  Administracions  competents  en  matèria  d’ordenació  i  execució 

urbanístiques  hauran  d’aixecar  a  l’òrgan  que  correspongui  d’entre  els  seus 

òrgans col∙legiats de govern, amb la periodicitat mínima que fixi la legislació en 

la matèria, un  informe de seguiment de  l’activitat d’execució urbanística de  la 

seva competència, que haurà de considerar almenys la sostenibilitat ambiental 

i econòmica a què es refereix aquest article. 

Els municipis estaran obligats a l’informe al que es refereix al paràgraf anterior 

quan ho disposi la legislació en la matèria i, almenys, quan tingui una Junta de 

Govern Local. 

L’informe  a  que  fa  referència  els  paràgrafs  anteriors  podrà  tenir  els  efectes 

propis del seguiment a què es refereix  la  legislació d’avaluació dels efectes de 

determinats  plans  i  programes  en  el medi  ambient,  quan  compleixi  tots  els 

requisits en ella exigida. 

 

Disposició Transitòria quarta.‐ Criteris mínims de sostenibilitat 

Si ha transcorregut un any des de l’entrada en vigor de la Llei 8/2.007, de 28 de 

maig, de Sòl,  la  legislació sobre Ordenació Territorial  i Urbanística no establís 



en quins casos l’impacte d’una actuació urbanitzadora obliga a exercir de forma 

plena la potestat d’ordenació, aquesta nova ordenació o revisió serà necessària 

quan l’actuació comporti, per si mateixa o en unió de les aprovades en els dos 

últims anys, un increment superior al 20 % de la població o de la superfície del 

sòl urbanitzat del municipi o àmbit territorial. 

 

Cal  també  destacar,  als  efectes  que  aquí  ens  ocupa,    l’article  14  del  RDL 

2/2.008  de  20  de  juny  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Sòl,  ‐

Actuacions de transformació urbanística‐  

1.a) Les actuacions d’urbanització, poden ser: 

   1)  Les    de  nova  urbanització,  que  suposen  el  pas  d’un  àmbit  de  sòl  de  la 

situació  de  sòl  rural  a  la  de  urbanitzat  per  crear,  conjuntament  amb  les 

corresponents  infraestructures  i  dotacions  públiques,  un  a  o més  parcel∙les 

aptes per l’edificació o ús independent i connectades funcionalment amb la ret 

dels serveis exigits per l’ordenació territorial i urbanística. 

   2) Les que tinguin per objecte reformar o renovar la urbanització d’un àmbit 

de sòl urbanitzat. 

Tota  vegada  es  té  que  entendre  segons  art.  14.2  que  “...les  actuacions 

d’urbanització s’entenen iniciades en el moment en que una vegada aprovats i 

amb  eficàcia  tots  els  instruments  d’ordenació  i  d’execució  que  requereix  la 

legislació  sobre  ordenació  territorial  i  urbanística  per  legitimar  les  obres 

d’urbanització, comenci l’execució material d’aquestes. 

b) Autonòmica  DL 1/ 2.005, de 26 juliol,  Text Refós Llei d’Urbanisme 

Art.  59.1.e)  L’agenda  i  l’avaluació  econòmica  i  financera  de  les  actuacions  a 
desenvolupar. 
 

Art. 59.3.d) Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
del Text Refós de  la Llei d’Urbanisme, modificat per  l’article 12 del Decret Llei 

1/1.2.007 

L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació      de 

la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 

l'impacte  de  les  actuacions  previstes  en  les  finances  públiques  de  les 



administracions  responsables  de  la  implantació  i  el  manteniment  de  les 

infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

En la memòria descriptiva i justificativa dels POUM, a més de la documentació 

que estableix  l’article 59.3   del TRLU ha d’integrar  l’informe de sostenibilitat 

econòmica. 

Article 61.1.d) Documentació dels programes d’actuació urbanística municipal. 

“L'avaluació  econòmica  i  financera,  que  ha  de  contenir  un  informe  de 

sostenibilitat econòmica que ponderi  l'impacte de  les actuacions previstes en 

les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 

manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 

necessaris”. 

 

 Article 66.1.d) Documentació dels plans parcials urbanístics 

L'avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la 

seva viabilitat  i un  informe de sostenibilitat econòmica que ponderi  l'impacte 

de  les  actuacions  previstes  en  les  finances  públiques  de  les  administracions 

responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 

implantació i prestació dels serveis necessaris. 

 

L’obligació  d’incorporar  l’informe  de  sostenibilitat  econòmica  s’aplica  als 

instruments  de  planejament  aprovats  inicialment  amb  posterioritat  a  l’1  de 

juliol de 2.007. (DT 2a.3 DL 1/ 2.007) 

 

Modificació  introduïda per  la  Llei 26/2.009, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. (DT4a.3: Són aplicables als instruments urbanístics 

que s’aprovin inicialment després de l’entrada en vigor de la Llei, és a dir, 1 gener 2.010): 

Article  94.1  c.  tercer)  Modificació  de  figures  de  planejament  general  que 

comportin increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de 

la  intensitat  de  l’ús  industrial,  o  la  transformació  dels  usos  anteriorment 

establerts: Han d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, 

com a separat, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la 



qual s’ha de  justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat 

de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.  

III.‐  Temes a resoldre 

El legislador pretén resoldre dos grups de problemes: 

1.‐ La previsió d’infraestructures, especialment viàries i reserves d’equipaments 

o dotacions generals, que tenen  justificació  limitada o una dimensió excessiva 

en relació a les necessitats estrictes del propi municipi o de la nova actuació o 

en el conjunt dels dos, especialment quan  serveixen per  justificar o posar en 

valor més sòl del necessari en la urbanització futura. 

2.‐ Quan  l’escala de desenvolupament  es  situa molt per  sobre  les previsions 

raonables  de  creixement,  i  existeixen  dubtes  raonables  que  els  serveis 

municipals  no  es  puguin mantenir  amb  les  tarifes  de  les Ordenances  Fiscals 

municipals del moment.  

És a dir,  són aquells municipis en que  la  situació dels  ingressos per  llicències 

derivades  del  creixement  són  imprescindibles  per  finançar  les  despeses  de 

funcionament  actuals  i  una  nova  actuació  pot  requerir  d’un  nou  creixement 

futur per mantenir la quantitat i qualitat dels serveis municipals. 

Pels municipis “turístics”, quan  l’escala de desenvolupament es situa molt per 

sobre  de  les  previsions  raonables  de  creixement,  pot  ser  un  adequat  criteri 

d’aplicació els criteris mínims de sostenibilitat de la DT 4a del RDL 2/2.008, que 

obliga a “exercir  la plena potestat de  l’ordenació”  i si hi ha dubtes  raonables 

que  els  serveis  municipals  no  es  podran  mantenir  amb  les  tarifes  de  les 

Ordenances Fiscals municipals del moment. 

Els  problemes  que  s’intenten  resoldre  van  dirigits  a  la  “funcionalitat”  de  la 

barreja dels usos i la disponibilitat i qualitat dels serveis públics. 

IV.‐  La Memòria de sostenibilitat econòmica 

La Memòria de sostenibilitat econòmica a més de realitzar els anteriors estudis 

econòmics i financers de la planificació general, que tenien per finalitat avaluar 

la  suficiència  dels  recursos  econòmics  per  l’execució  material  de  totes  les 

infraestructures  i serveis necessaris per  la posada en funcionament de  la nova 

peça  de  la  ciutat  sense  disminució  de  la  qualitat  urbana  anteriorment 

consolidada, ha de tenir una perspectiva temporal superior, doncs planteja un 



estudi i anàlisis del cost públic de manteniment i conservació dels nous àmbits 

una  vegada  urbanitzats  i  rebuts  per  l’Administració  Pública,  especialment  la 

Local. 

La  memòria  de  sostenibilitat  econòmica  ha  d’avaluar  l’impacte  econòmic‐

financer de totes i cadascuna de les actuacions urbanitzadores, i a tal efecte, ha 

de determinar: 

a) Sobre les inversions a càrrec de l’Ajuntament: que poden encaixar dins de les 

capacitats previsibles d’inversió  i cofinançar‐se amb el valor  immobiliari de  les 

cessions normatives de l’aprofitament urbanístic. 

b)  Sobre  les  despeses  de manteniment  i  conservació  de  les  infraestructures 

d’urbanització  necessàries  per  l’execució  de  l’actuació  urbanitzadora  (art.  29 

RLUC); les despeses de la posada en marxa i la consegüent prestació de serveis 

públics  i  equipaments necessaris  resultants de  la mateixa,  siguin  a  càrrec de 

l’Ajuntament: que els ingressos corrents derivats de l’actuació per l’aplicació de 

les  Ordenances  Fiscals  municipals  vigents  excedeixin  a  les  despeses  de 

funcionament, és a dir, que hi hagi un Balanç Fiscal Municipal, positiu. 

c)  Sobre  les  inversions  a  càrrec  de  la  Generalitat  de  Catalunya:  que  són 

competències sectorials de finançament general als municipis 

En  aquesta memòria  són  significatius  els  dos  primers  apartats  en  relació  als 

impactes  econòmics  i  financers  de  les  actuacions  urbanístiques  futures  per 

l’Ajuntament,  perquè  les  inversions  a  compte  de  les  Administracions  no 

municipals no són entitat rellevant als efectes de la mateixa. 

En  definitiva,  l’estudi  bé  conformat  en  l’avaluació  de  l’impacte  econòmic  i 

financer que per les Hisendes Públiques, especialment la local, té la implantació 

de  les noves  infraestructures necessàries pel desenvolupament urbanístic dels 

nous  sectors  dels  sòls  urbans  i  urbanitzables  previstos  en  el  Pla  General, 

analitzant els  costos de manteniment,  la posada en marxa  i  la prestació dels 

serveis públics  resultants;  així  com,  l’estimació de  la quantia econòmica dels 

ingressos municipals derivats dels tributs locals. 

La diferència entre  les despeses que  l’Ajuntament ha d’assumir  i els  ingressos 

que ingressarà per la nova actuació urbanitzadora, determinarà la sostenibilitat 

econòmica de la referida actuació urbanística a llarg termini. 



És a dir, la finalitat última és d’evitar desenvolupaments urbanístics que siguin 

el dia de demà de difícil, per no dir impossible, assumir i mantenir aquests, per 

l’Administració Pública Local. 

La  coherència  del  planejament  municipal  ha  d’estar  emparada  per  la 

programació dels desenvolupaments urbanístics, així com per  la viabilitat dels 

mateixos, tant des del punt vista tècnic com econòmic. 

Per  tant  no  podem  confondre  “sostenibilitat  econòmica”  amb  “viabilitat 

econòmica”,  ja que aquesta última és  la  condició que avalua  la  conveniència 

d’un  projecte  al  que  qualifica,  atenent  a  la  relació  que  existeix  entre  els 

recursos  empleats  per  obtenir‐lo  i  aquells  dels  que  es  disposen.  En moltes 

ocasions, els  recursos dels que es disposa per avaluar  la viabilitat econòmica 

vénen determinats pels que produeix el propi projecte que s’està avaluant, pel 

que en realitat es duu a terme un anàlisis de rendiment o rendibilitat  interna. 

Per  això  s’enfronta  allò  que  es  produeix  amb  allò  que  es  gasta,  en  termes 

econòmics. 

Tenint en compte per  la  legislació els criteris de sostenibilitat econòmica  i  les 

garanties  de  finançament  en  el  planejament municipal,  s’ha  d’entendre  que 

prevaldrà  els  criteris  d’oportunitat  i  de  necessitat  de  les  actuacions  de  nou 

habitatge  de  protecció  pública  i  de  les  inversions  en  infraestructures  i 

equipament. 

A  la vegada, s’ha de tenir present que el POUM ha d’estudiar  la suficiència de 

sòl destinat a usos productius, com a mitjà per garantir  l’oferta d’implantació 

d’aquests  usos  productius  en  relació  al  sòl  residencial,  terciari,  i  industrial, 

derivats de  l’increment de treball  i població que aquells comporten. Amb això 

no tant sols s’assegura  la pluralitat d’ús, evitant el desenvolupament de ciutat 

dormitori, sinó que a més s’assegura  uns ingressos més elevats per la Hisenda 

Pública  Municipal  i  Autonòmica  que  seran  els  titulars  principals  del 

manteniment i serveis públics a donar. 



 

V.‐ Esquema de finançament sostenible de la ciutat: 

Construcció de la ciutat                                         manteniment de la ciutat 

Mercat                                        ciutat nova                             dimensions 

Adm Públiques    inversió                                    impacte       físiques                    Base Fiscal 

Ajuntaments                            ciutat renovada                       econòmiques 

                                                                                                                  Balanç Fiscal 

               Recursos per inversió en construcció i renovació de la ciutat 

VI.‐ Anàlisis econòmic lligat al procés de construcció sostenible de la ciutat 

Capacitat de crear ciutat ……………………………….....   Capacitat pública /privada d’inversió 

Capacitat de mantenir i millorar ciutat ………….....    Balanç Fiscal 

Contrasta amb: 

Propostes de creixement/renovació………………......   Viabilitat 

Necessitats manteniment ……………………….......……    Dèficit o superàvit 

                                                      Sostenibilitat econòmica 

 

VII.‐ Síntesis per obtenir el “Balanç Fiscal Municipal” 

Balanç Fiscal  =  Ingressos corrents  ‐  Despeses de funcionament 

 

Estructura General dels Ingressos corrents: 

Els derivats del funcionament de la urbanització recepcionada: 

a) Aportacions de l’Estat derivats dels habitants que s’empadronen 

b) Impostos de Béns Immobles 

c) Impostos d’activitats econòmiques 

d) Impostos sobre construccions, instal∙lacions i obres 

e) Taxes de llicències d’obra; 1a ocupació i mediambientals 

f) Impost d’increment del valor dels terrenys 



g) Impost de circulació de vehicles a motor 

h) Taxes de gual de vehicles 

i) Taxes d’escombraries 

j) Taxes d’abastament d’aigua  

k) Taxes d’aigües brutes 

l) Taxes de depuració 

VIII.‐ Estructura general de despeses de funcionament 

Aquelles  que  assumeix  l’Ajuntament  després  de  la  recepció  d’obres 
d’urbanització o de la dissolució de la Junta de Conservació 

a) Manteniment i amortitzacions d’infraestructures 

b) Costos de funcionament dels serveis 

 

IX.‐ Fases de l’estudi de sostenibilitat econòmica: 

A.‐ Recopilació informació existent: 

Normativa  legal  i  documentació  tècnica‐comptable  aplicable  als  ingressos  i 
despeses  públiques  derivades  del  funcionament  de  la Hisenda  Pública  Local, 
així com de la futura o futures actuacions urbanitzadores 

Estudi  demogràfic,  i  de  necessitats  d’habitatge,  recollint  el  creixement 
vegetatiu  de  la  ciutat,  la  possibilitat  del  canvi  d’estructura  familiar,  el 
percentatge  estimatiu  en  habitatge  de  segona  residència,  el  percentatge 
d’habitatge buit. 

 

B.‐ Previsió de construcció de la ciutat 

Una fase seria les edificacions ja construïdes i ocupades 

I una segona, la urbanització, construcció i venda dels immobles 

Una  hipòtesis  raonable  seria  l’anàlisi  dels  impactes  en  la  Hisenda  Pública 
Municipal;  és  a  dir,  el  Balanç  Fiscal  Municipal,  en  les  diferents  fases 
d’urbanització, construcció, venda i ocupació en el seu conjunt com si l’impacte 
en ingressos i despeses estigués repartit uniformement durant tot el temps de 
previsió de construcció de  la ciutat, sempre en valors monetaris constants o 
reals de l’any en què es realitza l’estudi econòmic de sostenibilitat. 



Altra alternativa seria l’estimació discontínua, és a dir, any a any dels ingressos 
puntuals i de les despeses de funcionament amb el calendari detallat any a any 
de les corresponents programacions. 

Es determina    el  període de  temps  de  creixement de  la  ciutat  en  funció  del 
planejament vigent, i no es té en compte la programació del sòl en relació a la 
demanda  potencial  en  el  moment  temporal  corresponent,  ni  tampoc  la 
coherència  entre  el  ritme  de  creixement  de  la  ciutat  i  la  construcció 
d’habitatges, ni el ritme de construcció d’habitatges i la seva ocupació real. 

Pel  que,  si  tenim  en  compte  els  factors  esmentats  en  el  paràgraf  precedent 
tindrem una nova  metodologia  per l’avaluació del Balanç Fiscal Municipal amb 
l’estimació  dels  ingressos  puntuals  i  permanents  i  les  despeses  de 
funcionament de la Hisenda Municipal, cada vegada que  un nou sector inici la 
seva urbanització o de nous sectors en el seu conjunt, amb el seu corresponent 
desenvolupament d’actuació integrada. 

Aquesta última metodologia es la mes adequada per la seva avaluació contínua 
en  el  temps  encara  que  no  s’exclouen  com  alternatives  les  demes,  ja  que 
permet  comprovar  la  viabilitat  econòmica  de  l’actuació  urbanística,  la  seva 
adequada  implantació  en  el  territori,  el  factible  manteniment  de  les 
infraestructures  i prestació de  serveis,  com  l’adequació de  l’ús productiu del 
sòl. 

Es  a  dir,  mesurem  la  sostenibilitat  econòmica  de  l’actuació  urbanística  en 
relació al conjunt de la ciutat en el moment temporal precís.  

 

C.‐  Informe de seguiment de l’activitat d’execució urbanística 

D’acord  amb  el  citat  article  15.5  RDL  1/2.008,  els municipis  estan  obligats  a 
l’informe  de  seguiment  de  l’activitat  d’execució  urbanística,  en  els  casos 
establerts  i  podrà  sortir  efectes  propis  del  seguiment  a  què  es  refereix  la 
legislació d’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient, quan compleixin tots els requisits en ella exigits. 

Es  considera  adient  que  l’informe  de  seguiment  es  faci  cada  5  anys  des  de 
l’aprovació  definitiva  del  POUM.  Aquest  informe  haurà  de  ser  tingut  en 
compte, quan es  realitzi  l’informe o Memòria de Sostenibilitat Econòmica del 
nou sector o sectors proposats per la seva programació. 



D.‐ Estimació d’ingressos 

Aquest  càlcul  s’efectuarà  en  base  a  les  estimacions  de  les  bases  imposables 
dels  impostos  i  aplicant‐li  els  tipus  de  gravamen  d’acord  amb  la  normativa 
vigent. 

E.‐ Determinació de Despeses 

Les  despeses  es  determinaran  aplicant  els  principis  tècnics‐comptables 
aplicables  a  la  normativa  vigent,  a  partir  d’estimacions  directes  de  la 
comptabilitat de la Hisenda Pública Local. 

Es determinaran els terminis d’amortització de les infraestructures presents en 
l’actuació  urbanitzadora  tenint  en  compte  els  criteris  tècnics  i  comptables 
expressats en els apartats anteriors. 

Es determinaran  les unitats d’obra  que  es  tindran  en  compte pel  càlcul  dels 
costos  de  manteniment  i  d’explotació  de  les  infraestructures  de  l’actuació 
urbanitzadora. 

 

F.‐ Diagnosis de la sostenibilitat econòmica.‐ 

A partir de les dades obtingudes, es realitzarà una diagnosis de la sostenibilitat 
econòmica d’actuació o  actuacions urbanitzadores que es pretenen  realitzar, 
en relació als altres sectors que estan en procés d’execució de  la urbanització 
previstos  en  el  Pla  General,  respecte  a  les  despeses  i  ingressos  públics  pels 
diferents escenaris probables  i possibles analitzats, que permeti comprovar  la 
viabilitat econòmica de l’actuació urbanística, la seva adequada implantació en 
el  territori,  el  factible  manteniment  de  les  infraestructures  i  prestació  de 
serveis,  així  com  l’adequació  de  l’ús  productiu  del  sòl,  és  a  dir, mesurem  la 
sostenibilitat econòmica de l’actuació o actuacions urbanístiques en el moment 
temporal precís. 

 

G.‐ Proposta de mesures per la sostenibilitat econòmica. 

En el supòsit que es demostri la in sostenibilitat econòmica del sector o sectors 
a  urbanitzar  s’hauran  de  proposar  aquelles  mesures  que  es  consideren 
oportunes a l’objecte d’aconseguir la sostenibilitat econòmica dels mateixos. 

Aquestes mesures podran ser tant de disminució de despeses com d’increment 
d’ingressos;  i,  si  no  és  possible  la  seva  concreció  econòmica,  s’indicaran  els 
estudis o modificacions de la planificació que haurien de realitzar‐se per a què 



el  desenvolupament  de  la  nova  actuació  urbanitzadora  fos  sostenible 
econòmicament. 

X.‐  Paràmetres  Bàsics  del  Planejament  Es  determinarà  els  següents 
paràmetres: 

La superfície total del municipi 

La superfície de sòl edificable, percentatge de sòl edificable per ús residencial; 
per activitat econòmica industrial i terciària, tant pel dret de vol com pel subsòl 
i  l’aprofitament  tipus  àrea  residencial,  industrial  o  terciària  (m2st. 
homogeneïtzat / m2 sòl brut) 

El  nombre  d’habitatges  de  nova  construcció,  de  règim  lliure  o  protegides, 
nombre d’oficines, de locals, places d’aparcament planificades pel Pla 

Estimació del creixement del nombre d’habitants en el municipi en  funció de 
les actuacions urbanístiques a desenvolupar 

Superfície de  cessió destinada  a  sistemes  locals  (zones  verdes,  equipaments, 
vials    i  parcs  naturals),  i  l’aprofitament  de  l’àmbit,    diferencien  els  existents 
d’aquells que s’obtindran en funció de l’actuació urbanitzadora. 

El Pla ha de cobrir les necessitats de sòl, habitatge, indústria, comerç, etc.,  pel 
període de temps previst amb l’estudi, o hipòtesis considerada. 

 
XI.‐ Dimensions urbanístiques del Pla General i del sector o sectors 
       necessaris per obtenir el Balanç Fiscal municipal: 
Per  obtenir  els  índex  econòmics  que  s’han  d’utilitzar  en  els  apartats  de 
projecció de despeses e  ingressos corrents, en el nou espai urbà del sector o 
sectors a urbanitzar, tenim que disposar de la següent informació 
 
1.‐ Superfície de sostre edificat actual segons cadastre 
      ‐ superfície construïda residencial 
      ‐ superfície construïda d’usos industrials 
      ‐ superfície construïda d’usos terciaris 
      ‐ superfície construïda d’equipaments 
      ‐ superfície construïda sota rasant 
 
2.‐ Superfície de sostre edificat en gestió o execució 
      ‐ superfície construïda residencial lliure 
      ‐ superfície construïda residencial protegit 
      ‐ superfície construïda d’usos industrials 
      ‐ superfície construïda d’usos terciaris 
      ‐ superfície construïda d’equipaments 



      ‐ superfície construïda sota rasant 
 
3.‐ Superfície de sostre edificable segons Pla General vigent 
      ‐ superfície construïda residencial lliure 
      ‐ superfície construïda residencial protegit 
      ‐ superfície construïda d’usos industrials 
      ‐ superfície construïda d’usos terciaris 
      ‐ superfície construïda d’equipaments 
      ‐ superfície construïda sota rasant 
 
4.‐ Superfície de sostre edificable de l’actuació urbanística a desenvolupar 
      ‐ superfície construïda residencial lliure 
      ‐ superfície construïda residencial protegit 
      ‐ superfície construïda d’usos industrials 
      ‐ superfície construïda d’usos terciaris 
      ‐ superfície construïda d’equipaments 
      ‐ superfície construïda sota rasant 
 
5.‐ Superfície de sòl públic actual 
      ‐ superfície de sòl de vials públics 
      ‐ superfície de sòl de zones verdes o espais lliures 
      ‐ superfície de altres sols públics 
 
6.‐ Superfície de sòl públic de l’actuació a desenvolupar 
      ‐ superfície de sòl de vials públics 
      ‐ superfície de sòl de zones verdes o espais lliures 
      ‐ superfície de altres sols públics 
 
7.‐ Nombre d’unitats d’habitatges de nova creació de l’actuació 
      urbanística a desenvolupar 

‐ Nombre d’habitatges lliures  
‐ Nombre d’habitatges de protecció  
‐ Nombre d’oficines 
‐ Nombre de locals 
‐ Nombre de places d’aparcament 

 
8.‐ Nombre de residents de l’actuació urbanística a desenvolupar 
    ‐ Nombre de residents amb nou empadronament  
    ‐ Nombre de residents  potencialment a empadrona 
XII.‐ Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius 

Amb la Legislació estatal es pretén una previsió de sòl pel desenvolupament de 
l’activitat  econòmica  del  municipi  evitant  que  hi  hagin  municipis  que  es 



converteixin en unitats residencials dormitoris o d’actuacions urbanístiques de 
difícil  integració,  i en  la  finalitat d’assolir un desenvolupament  territorial més 
equilibrat econòmicament, i harmonitzar la proximitat entre l’habitatge i el lloc 
de  treball,  reduint  temps  i  despeses  de  desplaçaments  i  millorant  el  medi 
ambient i la qualitat de vida. 

El  sòl  destinat  per  a  usos  productius,  mitjançant  la  seva  classificació  i  
qualificació  ha  de  permetre  donar  al  municipi  una  activitat  econòmica 
diversificada  i  important  (residencial,  ús  agrícola,  industrial,  comercial, 
mediambiental –bosc‐) 

 
XIII.‐ Metodologia pel desenvolupament dels models sostenibles 
        econòmicament en un POUM. 
 
a)  El Balanç Fiscal Municipal. 

El concepte de sostenibilitat econòmica a nivell municipal significa: 

1.‐  L’Ajuntament  tindrà  capacitat  financera  suficient  per  fer  front  a  les 
inversions  en  infraestructures  i  equipaments  al  seu  càrrec  en  el  nou 
desenvolupament. 

2.‐  La  creació  de  la  nova  ciutat  d’àmbit  privat  ha  de  ser  autosuficient  pel 
manteniment de  l’àmbit de sòl públic cedit; és a dir, els  ingressos derivats del 
nou  desenvolupament  urbanístic  seran  superiors  a  les  despeses  generades, 
mantenint la pressió fiscal i els estàndards de serveis actuals. 

b) Metodologia.‐ 

La  capacitat  econòmica  de mantenir  la  nova  ciutat,  en  relació  als  serveis  de 
competència  municipal,  depenen  dels  ingressos  corrents  de  l’Ajuntament 
(dimensió de  les bases tributàries per tipus  impositius o pressió fiscal)  i de  les 
despeses  dels  serveis  (dimensió  dels  serveis  per  despeses  unitàries  que 
reflecteixin el nivell de qualitat). 

L’excedent  entre  ingressos  corrents  i  despeses  de  funcionament  de 
l’Ajuntament conformen el denominat “estalvi brut” o Balanç Fiscal Municipal, 
que deduint  la càrrega financera destinada al pagament de crèdits contractats 
en anys anteriors per  finançar  les  inversions genera  l’estalvi net., que es pot 
destinar conjuntament amb el nou endeutament a finançar la nova inversió. 

El Balanç  Fiscal Municipal el podríem definir de la següent manera: 

Balanç Fiscal  ( Estalvi Brut)  =  Ingressos corrents – despeses de funcionament 
dels serveis 



Ingressos: Base tributària (dimensions)  x  Pressió fiscal (tipus i tarifes) 

Despeses: Quantitat i qualitat dels serveis  x  Cost unitari 

 

Si la principal conclusió de la Hisenda Municipal és que els ingressos de caràcter 
permanent  són  suficients  per  compensar  les  despeses  de  funcionament,  de 
forma que els  ingressos, de caràcter puntual de plusvàlues,  llicències d’obres  i 
mediambientals es poden aplicar a augmentar  la capacitat d’inversió,  ja  sigui 
per la càrrega financera o directament a la inversió i que els ingressos del nou 
creixement no són  imprescindibles per finançar  la despesa corrent, tenim que 
el municipi és sostenible econòmicament. 

Pel  contrari,  si  la  conclusió  és  que  els  ingressos  de  caràcter  permanent  són 
insuficients  per  cobrir  les  despeses  de  funcionament,  de  forma  que  els 
ingressos de  caràcter puntual  són  imprescindibles per  cobrir una part o gran 
part de les despeses de funcionament i la totalitat de la càrrega financera, això 
implicarà  que  per  finançar  el  nivell  de  despeses  actual  és  necessari  el 
creixement  urbanístic  i  edificador,  és  a  dir,  el  municipi  en  aquest  cas  és 
insostenible  econòmicament  si  no  creix  o  no  augmenta  la  pressió  fiscal 
mitjançant l’increment de l’IBI o altres impostos o taxes. 

L’estudi econòmic del Balanç Fiscal Municipal es te que  fer sempre en unitats 
monetàries reals de l’any en que es realitzar l’esmenta’t estudi. 

L’equació de l’Estalvi Net es: 

Estalvi Net:  Base tributària x pressió fiscal  ‐  dimensions serveis x cost unitari 
– càrrega financera  (inversions anteriors) 

En  definitiva,  l’estalvi  brut  es  la  diferència  entre  els  ingressos  i  les  despeses 
corrents. Estableix amb caràcter general, la capacitat de finançament   anual  ‐ 
si es positiva – que un municipi pugui destinar a inversions reals, de reposició i 
de la nova ciutat, sense recorre a fonts de finançament externa.  

XIV.‐ La capacitat d’inversió local 

Les funcions del pressupost municipal les podem agrupar en tres grans grups: 

1.‐ Manteniment del serveis municipals: personal, compres, subvencions 

2.‐  Càrrega  financera:  quotes  d’amortització  préstecs  /  interessos  + 
amortització capital 

3.‐ Inversió: Obres i sòl, subvencions de capital, … 



Una de  les  fases de  l’estudi econòmic de  sostenibilitat  serà  la d’analitzar  les 
fonts principals de recursos i les característiques fonamentals del pressupost de 
l’Ajuntament,  de  tal  forma  que  sense  quantificar  amb  exactitud  la  capacitat 
futura d’inversió, pugui afirmar‐ne que el pressupost del municipi, en l’any que 
es  realitza  l’informe  o  memòria  de  sostenibilitat  econòmica,  no  es  troba 
compromès en aquell moment, en tal sentit.  

Altra  fase  de  l’estudi,  serà  determinar  si  el  municipi  podrà  generar  en  els 
pròxims  anys  recursos  en  forma  d’ingressos  per  poder  fer  front  a  tots  els 
compromisos de pagament. 

 

XV.‐ Estructura de les despeses 

A.‐ Despeses Corrents 

Despeses de funcionament: 

. Personal : laboral i funcionari inclòs despeses seguretat social, formació i fons 
socials  

.  Compra  de  béns  i  serveis:  subministres  de  llum,  gas,  carburant,  ...  com 
contractes de prestació de serveis, estudis i treballs tècnics  

.  Transferències  corrents:  Subvencions  que  l’Ajuntament  atorga  a  entitats 
particulars, com les ajudes socials i la cooperació al desenvolupament  

Càrrega financera: 

. Interessos: per prestem i despeses bancàries 

B.‐ Despeses de capital 

Càrrega financera 

. Amortització de crèdits: amortitzacions de prestem o devolucions de 
  fiança  (Passius financers) 
 

Despeses d’inversió 

. Inversions reals:adquisició de terrenys, edificacions, equipaments, 
  maquinaria o mobiliari  
. Transferència de capital: Son les aportacions que l’Ajuntament realitzar a 
  les empreses públiques, entitats o particulars per el desenvolupament de 
  inversions reals  
. Variació d’actius : prestem que la Hisenda Municipal realitza a entitats 
  públiques, privades o particulars 



 
El total de les despeses dependrà de la dimensió física de les infraestructures i 
serveis, de  la qualitat  i del cost unitari. La qualitat es difícilment separable del 
cost unitari de  forma que es pot utilitzar una  relació mitja de  les dimensions 
rellevants del territori, sostre edificable, i població resident. 
 
Aquestes funcions es poden agrupar en cinc apartats: 
1.‐ Serveis centrals: Alcaldia, Administració General, gestió i promoció 
     Econòmica (en funció sostre edificat per tots els usos)  
2.‐ Serveis d’urbanisme i manteniment de l’espai públic: Urbanisme, Medi 
     ambient, projectes urbans i obres municipals, sanejament i recollida de 
     residus (pot dependre tant del sostre edificat com de l’espai públic)  
3.‐ Serveis de territori Protecció civil i seguretat ciutadana (pot dependre 
     tant del sostre edificat com de l’espai públic) 
4.‐ Serveis de trànsit: via pública i transport públic 
5.‐ Serveis personals: cultura, educació, promoció cívica deports, serveis 
      socials, salut pública 
 
Una última consideració, es que la creació de un nou lloc de treball –en sectors 
industrials o terciaris‐ o d’un nou resident –en sectors residencials  ‐, produeix 
despeses  diferents  per  la  Hisenda Municipal,  perquè  els  llocs  de  treball  no 
necessiten dels serveis personals. En funció dels serveis podem considerar que 
un nou resident generarà dos tipus de despeses (territori – serveis municipals ‐ 
administració general i serveis personals), m’entres que el lloc de treball només 
generarà serveis territori –serveis municipals –administració general) 
 
XVI.‐ Estructura dels ingressos 

A.‐ Ingressos corrents (exclòs contribucions especials i quotes     
      d’urbanització) 
 
Ingressos fiscals: 

 Impostos Directes: gravant al contribuent 

 Impostos Indirectes: es paguen mitjançant entitat o persona interposada 

 Taxes i altres ingressos: taxes, llicències, sancions , altres 

Transferències corrents: Tributs de l’Estat, … 

Ingressos Patrimonials: Concessions administratives, interessos de comptes, .. 

Ingressos d’inversió/Capital: 

 Alienació d’actius reals: venda de béns patrimonials 



 Transferència de capital: ingressos de capital d’altres administracions 

 Variació d’actius: romanent d’ingressos d’exercicis anteriors 

 Variació de passius: el que l’Ajuntament espera ingressar per operacions 
de crèdit 

 

En  general,  les  inversions  municipals  poden  ser  finançades  de  la  següent 
manera: 

. Estalvi Brut;  . Transferències de Capital;  . Deute municipal, i  

Patrimoni municipal 

 

Dins  de  l’apartat  dels  ingressos  corrents,  s’ha  de  diferenciar  els  ingressos 
puntuals d’aquells permanents, sense i amb transferències corrents. 

 

B.‐ Ingressos puntuals: 

Són els que es produeixen en un moment determinat, i aquests es generen pel 
desenvolupament  del  POUM  i  s’obtenen  aplicant  les  Ordenances  Fiscals  de 
l’Ajuntament vigents en el moment de l’estudi econòmic de sostenibilitat. 

El  import  final depèn de  les bases  fiscals  (dimensió del  fet  imposable)  i dels 
tipus  del  gravamen  (preu),  així  com  les  particularitats  d’exempcions  i 
bonificacions  que  en  el  seu  cas  fixi  la  normativa  i  les  Ordenances  Fiscals 
municipals. 

En la fase d’urbanització, construcció i venda, els ingressos puntuals són: 

 Impost sobre construccions, instal∙lacions i obres  (ICIO) 

 La Taxa per Llicència d’obres 

 La Llicència de primera ocupació 

 Permisos ambientals 

 Les Plusvàlues: Impost increment valor terrenys (IIVTNU): el valor del sòl 
urbanitzat s’haurà de valorar a partir de l’1 de juliol     2.007, entrada en 
vigor  de  la  LLei  8/2.007,  de  sòl,  DT  3a.3r,  mitjançant  la  Norma  ECO 
805/2.003, de 27 de març, utilitzant el mètode residual Estàtic. Es tindrà 
en  consideració:  la  superfície  del  terrenys  per  cada  ús,  el %  per  cada 



interval de temps, el nombre d’anys transcorreguts entre transmissions i 
el tipus de gravamen per cada ús segons l’Ordenança  Fiscal Municipal) 

 Altres  taxes  i  llicències  (parcel∙lacions,  segregacions  finques,  col∙locació 
cartells, tala d’arbres, … ) 

Els ingressos puntuals no tenen que servir per finançar els serveis municipals ni 
el manteniment de les infraestructures i equipaments públics, en tant que pot 
existir importants variacions en la recaptació d’un any al altre, m’entres que les 
despeses de funcionament son resistents a la baixa. 
El quadre seria el següent: 

Figures tributàries  Base imposable     Exempt        Bonificació     Aplicació         Tipus 

  I.C.I.O.                        Presup. Exec.      Sistemes             %  V.P.O.          Any inici             Ord. Fiscal 
                                                                   Públics sanej.      % obres           construcció 
                                                                   Depuradores      interès especial 

C.‐ Ingressos permanents 

Són  aquells  ingressos  que  es  deriven  de  l’existència  del  patrimoni  construït, 
privat i públic, del funcionament de l’activitat econòmica i dels residents 

Aquests  ingressos parteixen dels estàndards unitaris del pressupost anual de 
l’any en que es realitzi l’estudi econòmic de sostenibilitat 

 

Aquests són els següents: 

 L’impost de Béns Immobles (IBI). IBI = m2st. i m2s. sense edif. x VC x Taxa 
impositiva (Ordenança fiscal) 

Valor Cadastral  VC  = Valor de mercat x referència de mercat (RM = 0,5) ‐
OM 14 octubre 1998 . La taxa del valor cadastral pot ser corregida.  

 L’impost sobre l’activitat econòmica (IAE) 

 L’impost sobre vehicles a tracció mecànica (IVM) 

 Taxes  i  preus  públics  per  prestació  de  serveis  públics  municipals: 
recollida  de  escombraries  ;  ocupació  de  sòl  en  via  pública;  taxes 
d’activitats  esportives,  serveis  esportiu  i  multes,  relacionades  amb  el 
nombre de residents 

 L’impost de taxes de guals 

 Transferències  corrents  (participació  de  tributs  de  l’Estat:  un  75  % 
d’aquest  ingrés  depèn  directament  de  la  població  empadronada  al 
municipi) 



 Ingressos patrimonials (venda de bens patrimonials de l’Ajuntament) 

 El quadre seria el següent: 

 

 Figures tributàries   Base imposable     Exempt        Bonificació         Aplicació          Tipus 

          I.B.I.                      Valor Cadastral      Sistemes          90 % durant         Any seguent        Ord.                                           
                                                                         Públics        3 anys empreses     venda solars        Fiscal 
                                                                         .                    urbanitzadores        1er any constr. 
                                                                         V.P.O            50 %   3 anys 
                                                                                              Famílies nombroses 

 

XVII.‐ EL BALANÇ FISCAL MUNICIPAL 

 

Formes d’obtenir el Balanç Fiscal: 

a)  Establint el calendari de construcció de la ciutat en dues fases: 

1) Urbanització, construcció  d’edificis i venda dels immobles 

2) Edificis ocupats (consolidació) 

En  aquest cas, els ingressos i despeses es tenen en compte com a repartiment 
uniforme  durant  tot  el  temps  que  dura  el  procés,  d’acord  amb  l’Agenda  de 
desenvolupament del Pla. 

S’estableix  un  termini  per  l’ocupació  una  vegada  acabada  la  construcció  i 
venda. 

L’estimació d’ingressos i despeses es fa a partir dels estàndards actuals i de les 
Ordenances Fiscals municipals, sense cap  increment dels valors reals, és a dir, 
seria l’estimació de l’impacta avui amb el mateix nivell de qualitat i  la mateixa 
pressió fiscal. 

L’indicador de sostenibilitat econòmica és que el Balanç Fiscal municipal sigui 
positiu,  considerant  tant  els  ingressos  permanents  com  els  puntuals,  i 
estabilitzats  els  ingressos permanents  i  les despeses de  funcionament,  sense 
increment de pressió fiscal ni del nivell de qualitat dels serveis. 

Aquesta hipòtesis és una simplificació teòrica d’allò que realment passarà en el 
futur que és totalment  impossible de saber, en tant que el POUM, disposa de 
varies situacions del sòl: urbà consolidat, no consolidat, urbanitzable delimitat 
o no delimitat, i en un nombre d’actuacions urbanístiques determinat. 



Per saber el total d’escenaris possibles d’ordenacions dels diferents sectors del 
sòl  urbà  i  urbanitzable  en  el  conjunt  de  tots  ells,    hauríem  de  calcular  les 
permutacions matemàtiques .  

El quadre seria 

Situacions del sòl                                     clau                         nombre 
Sòl Urbà                                                                    x                                          Y 
Sòl urbà en execució                                              x1                                        y1 
Sòl urbanitzable en execució                                x2                                        y2 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                                                        ‐‐                                          ‐‐ 
                                     Total .................................................................        Z 
 

b)    Estimació  discontínua  “any  a  any”  dels  ingressos  i  despeses  de 
funcionament 

Ens trobem en el mateix problema que en el cas anterior, en tant que tindríem 
un  nombre  d’escenaris  possibles  (càlcul  de  permutacions  matemàtiques)    i 
hauríem de realitzar l’anàlisi econòmic determinat en l’apartat anterior, però ‐a 
més‐ prenent en consideració com a element a permutar cadascun dels anys en 
que es fixés la planificació del Pla general.  

Si bé  tant en el  cas anterior  com en el present,  informàticament és possible 
calcular‐ho, els resultats són tants que és impossible fer una correcta valoració. 

 

c)  Mètode  simplificat:  En  un  mateix  temps  es  produeix  la  urbanització, 
construcció, venda i ocupació dels immobles 

Es fa d’acord amb les previsions d’increment d’habitants que tindrà la ciutat en 
el termini establert. 

Com  sigui  que  aquest  creixement  no  és  fiable,  adoptarem  el  mètode  de 
regressió  lineal  o  logarítmica  i  partirem  dels  pressupostos  municipals  dels 
últims 10 anys o més,    i obtindrem el Balanç Fiscal Municipal  sostenible pels 
anys previstos en el POUM 

Aquest  mètode  simplificat  s’ha  de  revisar  cada  vegada  que  es  realitzi  la 
programació  d’un  nou  o  nous  sectors,  per  motivar,  justificar  i  ratificar  la 
sostenibilitat econòmica de  la programació sectorial en el moment en què es 
produeixi. 

 

d) La millor alternativa es  la d’estimació d’ingressos puntuals  i permanents  i 
despeses  funcionament,  cada  vegada que  s’iniciï un nou  sector o  sectors  a 
urbanitzar 



A tenor de l’article 14.2 del RDL 2/2.008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  de  Sòl,  “actuacions  de  transformació  urbanística”,  aquest 
mètode és el mes adient. 

El  Balanç  Fiscal  es  realitzarà  al  moment  de  l’inicií  de  la  tramitació  del 
corresponent  programa  de  la  nova  part  de  la  ciutat,  des  del  principi  de  la 
urbanització  i  la  construcció  amb  el  calendari  detallat  “any  a  any”  fins  la 
finalització d’aquesta nova part de la ciutat detallant el compte de finançament 
de la Hisenda Municipal anualment. 

Si  durant  la  tramitació  de  la  programació  anterior,  es  presenta  un  altre 
programa nou per  implantar en  la ciutat,  s’haurà de  realitzar el Balanç Fiscal 
Municipal considerant l’actual ciutat més les parts de les noves ciutats, és a dir, 
el seu total conjunt. 

En  cadascun  dels  casos  anteriors,  l’informe  de  sostenibilitat  econòmica  dels 
sector en programació, al meu entendre, haurà de ser elaborat, i aprovat amb 
caràcter previ ‐si es el cas‐ a la subscripció del corresponent conveni urbanístic 
i,  si  durant  el  termini  des  de  l’adjudicació  de  la  condició  d’urbanitzador  a  la 
firma  del  conveni  es  produís  l’anul∙lació  o  cancel∙lació  d’algun  programa  en 
tramitació,  la memòria de sostenibilitat econòmica haurà de reajustar‐la a  les 
condicions  de  creixement  de  la  ciutat  a  la  data  de  la  firma  de  l’esmenta’t 
conveni.  En  tant  que  s’ha d’analitzar  la  implantació de  serveis,  la posada  en 
funcionament,  el  cost unitari,  els  terminis d’edificació  i  els  saldos  econòmics 
resultants per  la Hisenda Pública, en  funció del  calendari de  la urbanització  i 
edificació de tots els sectors que estiguin en fase de transformació.  

S’estimaran  les  despeses  i  ingressos  corrents  que  comportarà  la  posada  en 
marxa de  les  infraestructures  i  serveis dels nous  sectors o unitats d’execució 
una vegada urbanitzades i recepcionades per l’Ajuntament. 

En  aquest  supòsit,  estem  en  un  projecte  d’inversió  econòmic  i  aquest  serà 
rendible  i,  per  tant,  sostenible  si  el  valor  actual  net  dels  fluxos  de  caixa  és 
positiu. 

El  valor  actual  Net  del  Balanç  fiscal  Municipal    (Cash  Flow)  en  una  nova 
actuació: 

 

                   n                 Ingressos  ‐  despeses 

VAN  =    Suma        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                t = 0                       ( 1 + i ) t 

 



VAN  = 0;    “i”  és el TIR (taxa interna de retorn) 

n = nombre de períodes (primer període t = 0) 

Serà sostenible econòmicament el projecte si es donen, a  la vegada,  les dues 
condicions següents: 

1.‐ Que el VAN del Balanç Fiscal Municipal des del moment d’efectuar‐lo fins a 
la finalització de la nova urbanització/on surti positiu 

2.‐ Que  el primer  any  després de  la  finalització  de  la urbanització mostri  un 
Balanç Fiscal positiu. 

No obstant, si durant el termini de temps determinat un any o període d’anys 
el Balanç Fiscal Municipal fos negatiu, això comportarà realitzar una política de 
gestió pressupostària molt compensada respecte a ingressos i despeses en tant 
que existiran anys en superàvit i altres en dèficit. 

Pel càlcul de les anteriors partides tenim en compte les següents variables, que 
introduïdes  en  el model,  ens  representa  diversos  escenaris  de  sostenibilitat, 
com són: 

- Projeccions de població del municipi i dels sectors a urbanitzar 

- Empadronament de la població dels nous sectors 

- Temps de desenvolupament de la urbanització 

- Ritme de construcció i ocupació de les edificacions en les  urbanitzacions 

- Valor Cadastral dels diferents actius immobiliaris 

- Increment del Valor Cadastral en les possibles revisions desenals 

- Increment del valor de mercat residencial, terciari, … 

- Taxa impositiva de cadascun dels diferents impostos 

- Possible increment de despeses per operacions corrents, etc…. 

 

Metodologia per obtenir les taules del Cash‐Flow: 

e) Dades bàsiques per calcular els ingressos d’operacions corrents 

a) Nombre d’anys del desenvolupament d’acord amb l’agenda: anys 
    que durarà el procés d’urbanització, construcció i edificació i  
     ocupació dels immobles 
b) Població de la ciutat:  La seva projecció 



c) Població dels sectors  a urbanitzar: Al moment que s’entreguin els 
     habitatges. Podem partir de la mitja de habitatge del sector = a la 
     mitja de la ciutat 
  
d) Població total: La de la ciutat + sectors 
 
e) Població empadronada : Dades de l’empadronament 

 e1) taxa d’empadronament: en principi es suposar un increment en 
       funció dels anys i del desenvolupament del municipi 
 
f) Increment de vehicles: es provable que s’incrementi en funció al 
    creixement de la ciutat o municipi 
 
g) Habitatges del sector (creixement constant en funció dels anys 
    del seu desenvolupament i a partir de la construcció dels 
     habitatges , tot i que es possible la simultaneïtat urbanitzadora i 
     edificatòria) 
 
h) Total superfície de sostre habitatges 

i) Superfície afectada per els habitatges: ocupació de sòl 

j) Superfície de sòl urbà no edificada (necessari per calcular el IBI) 

k) Superfície del sector afecta al IBI: sòl + edificació 

l) Superfície afecta al IBI de la ciutat 

 

Amb aquestes dades podrem calcular la suma total dels ingressos de la següent 
forma: 

A)  Impostos directes 

1) Impost de Béns immobles de naturalesa urbana (IBI) 

Significa  un  important  percentatge  sobre  el  total  d’ingressos  per  operacions 
corrents i es té en compte: els habitatges acabats, el sòl sense edificar per any 
en el nou sector a urbanitzar; el creixement de la població del municipi, el valor 
Cadastral i la taxa impositiva. 

IBI total = IBI urbà ciutat + IBI habitatges sector + IBI del sòl sector 

El valor del mercat:  Vs  = ( Vv / 1,4 x Fl )  ‐  Cc       (RD 1.020/1.993) 

2) Impost de bens immobles de rústica 



3) Impost vehicles sobre tracció mecànica (IVTM) 

4) Impost increment valor terrenys naturalesa urbana (IIVTNU) 

5) Impost activitats econòmiques 

 

B) Impostos indirectes 

1) Impost construccions, instal∙lacions I obres (ICIO) ‐TRLRLH art 103.‐ 

2) Taxes i altres impostos 

3) Ingressos patrimonials 

4) Transferències corrents –participació ingressos de l’Estat‐ 

 

f) Dades bàsiques per calcular les despeses per operacions corrents 

a) Nombre d’anys del desenvolupament d’acord amb l’agenda 

b) Població de la ciutat 

c) Població dels sectors  a urbanitzar 

d) Població total: La de la ciutat + sectors 

e) Superfície vials públics del sector/s: a la recepció de les obres 

f) Superfície vials públics ciutat 

g) Superfície total de vials públics: la suma dels dos apartats anteriors 

h) Superfície de parcs i jardins del sector/s 

i) Superfície de parcs i jardins de la ciutat 

j) Superfície total parcs i jardins 

 

Amb aquestes dades podrem calcular la suma total de les despeses:  

1) Despeses de personal 

2)  Despeses  de  béns  i  serveis  corrents:  material,  subministres, 
reparacions, manteniment i conservació edificis 

3) Despeses vehicles neteja viària 



4) Despeses vehicles en enllumenat públic 

5) Despeses vehicles vies públiques i parcs i jardins 

6) Despeses vehicles policia 

7) Neteja de parcs i jardins 

8) Escombraries 

9) Aigua potable i xarxa d’aigües brutes 

10) Altres despeses en béns corrents i serveis 

11) Despeses financeres (interessos) 

12) Transferències corrents 

 

XVIII.‐ Taula resum de resultats per any: 

 

anys desenv. Sector           Ingressos               despeses                Balanç Fiscal (I – D) 
                                              operacions           operacions 
                                              corrents                corrents 

 
 

Una vegada fet el càlcul, obtindrem el valor actual net a la taxa d’actualització;  
aquesta no podrà ser  inferior a  indicada   per  l’Ordre ECO 805/2.003, de 27 de 
març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per 
certes  finalitats  financeres,  així  com  per  la  seva  modificació  en  la  EHA 
3011/2.007 i EHA/564/2.008. 

(unitats monetàries en euros constants referits al any de l’estudi) 

 

XIX.‐ Taula d’actualització del IBI 

Es calcularà el valor actual mitjà del  IBI, a data de  l’estudi, per saber si en el 
futur, el pagament d’aquest impost serà assumible per el contribuent 

S’obté el VAN del IBI de la ciutat, o municipi, el VAN del IBI dels habitatges del 
sector i el VAN del IBI de les parcel∙les del sector. 

Per calcular el VAN del  IBI utilitzarem  la mitja de  la  rendibilitat  real utilitzada 
anteriorment. 



 

XX.‐Escenaris possibles del desenvolupament de les noves urbanitzacions 

Tenim que plantejar els probables i possibles escenaris per el desenvolupament 
del  sector  o  sectors  que  es  pretenen  urbanitzar. Aquests  diferents  escenaris 
s’obtindran de  les taules anteriors, per tant podrem modificar per exemple:  la 
taxa del  valor  cadastral  corregida,  la  taxa  impositiva  sobre el valor  cadastral, 
l’índex  de  l’empadronament  en  el  nou  sector  o  sectors,  com  podrem 
incrementar les despeses corrents de la Hisenda Pública . 

Les permutacions dels elements indicats en el paràgraf anterior es poden donar 
entre 50  i 100 escenaris diferents,  i dels quals podem obtenir  las conclusions 
finals  del  estudi  de  sostenibilitat  econòmica  del  nou  sector  o  sectors  a 
urbanitzar. 

 

XXI.‐ Anàlisis dels pressupostos municipals: 

Realitzarem  un  estudi  dels  últims  20  anys  del municipi mitjançant  el  quadre 
següent: 

  Període                          Ingressos                       Despeses 

     1.990                                 X                                      Y 
     1.991                                 X1                                    Y1 
       ‐‐‐                                     ‐‐                                       ‐‐ 
     2.009                                 X20                                 Y20 
    
    Imports monetaris en € nominals de l’any corresponent 
 
 
 
 

Quadre de ingressos i despeses detallat dels últims 20 anys 
 

Capitol      despeses                            Exercici 2009      2008     2007     2006   ..........  1.990 

   I              Personal                                       x                     y             z           w                          m 
 II               Bens corrents 
III               Interessos   
IV              Transferències corrents  
VI               Inversió 
VII             Transf. Capital 
VIII            Actius financers 
IX               Passiu financer  

Totals                                                               X                 Y             Z           W                           M 

  
    



Capitol      Ingressos                            Exercici 2009      2008     2007     2006   ..........  1.990 

   I           Impostos directes                          x                     y             z           w                          m 
 II                 “  indirectes 
III            Taxes i altres ingressos   
IV            Transferències corrents  
V              Ingressos patrimonials 
VI             Alienac. Inversions reals 
VII            Actius financers 
IX             Passiu financer  

Totals                                                               X                 Y             Z           W                           M 
 
Perquè  aquestes  quantificacions  econòmiques  siguin  comparables  entre  sí  s’han  de 
capitalitzar amb  la taxa corresponent al  índex de preus al consum que s’ha registrat en els 
últims  20  anys,  i disposarem  totes  les  xifres monetàries en  euros  reals  constants del  any 
2.009 
S’obté el Índex de preus al consum del INE. des de 1.990 fins 2.008 

                                           índex preus al consum 
                  període          Variació interanual %           IPC acumulat % 

                         1.990                       6,55                                 98,37 
                         1.991                       5,53                                 86,18 
                         ‐‐‐‐                            ‐‐‐                                    ‐‐‐‐ 
                         2.008                       1,40                                   1,40      
 
Capitol      Ingressos                        Exercici 2009    2008      2007     2006   ..........  1.990 

   I           Impostos directes                       x               y x 1,4       z            w              m x 1,9837 
 II                 “  indirectes 
III            Taxes i altres ingressos   
IV            Transferències corrents  
V              Ingressos patrimonials 
VI             Alienac. Inversions reals 
VII            Actius financers 
IX             Passiu financer  

Però per poder  ser  efectives  aquestes  xifres  es necessari  tenir  en  compte  la 
població de  la ciutat o municipi durant el període de temps estipulat  i buscar 
les mateixes quantificacions per unitat de habitant 

D’acord amb el INE s’obté el nombre de persones per any 

                            Període               població 

                             1.990                        x 
                             ‐‐‐‐‐‐                          ‐‐‐ 
                             2.009                         Y 
 



A  continuació podem  trobar  l’evolució dels  ingressos per habitant en unitats 
monetàries euros reals o constants al any 2.009 
 
Capítol      Ingressos                        Exercici 2009      2008              ..........       1.990 

   I           Impostos directes                 x /nº h.          Y x 1,4/nº h.            m x 1,9837/nº h.                           
 II                 “  indirectes                         
III            Taxes i altres ingressos   
IV            Transferències corrents  
V              Ingressos patrimonials 
VI             Alienac. Inversions reals 
VII            Actius financers 
IX             Passiu financer  

Totals                                                     X /nº h.              Y/ nº h.                        M/ nº h. 
 
 

També obtenim  el mateix quadre  en percentatge o pes que  suposa  cada un 
dels diferents capítols que composa l’estat econòmic dels ingressos 
 
Capítol      Ingressos                        Exercici 2009      2008              ..........       1.990 

   I           Impostos directes                     x %                 y %                                    m %                               
 II                 “  indirectes 
III            Taxes i altres ingressos   
IV            Transferències corrents  
V              Ingressos patrimonials 
VI             Alienac. Inversions reals 
VII            Actius financers 
IX             Passiu financer  

Total ingressos                                       100 %             100 %                                100 % 

 
 
 
Es procedirà de igual forma amb les despeses; tant amb l’actualització del IPC, 
com  amb  el  nombre  de  habitants  i  el  percentatge  o  pes  de  cadascun  dels 
capítols que intervenen. 
 
XXII.‐ Quadre de evolució del Balanç Fiscal Municipal de la ciutat o municipi en 
unitats monetàries euros reals o constants 2.009 
 
Període        Ingressos          despeses         Balanç Fiscal Municipal        Estalvi Net 
                      Corrents            Corrents 

 
1.990               X                        Y                           X – Y  =  Z                             + / ‐   W 
‐‐‐‐‐‐‐ 
2.009              A                         B                           A – B  =  C                            + / ‐   D 
 
 



Si el Balanç Fiscal municipal es positiu , vol dir ha existit un estalvi brut positiu 
anual en que ha permès realitzar nous projectes d’inversió i per tant no ha fet 
falta realitzar transferències de capital per  la seva totalitat amb el consegüent 
endeutament  que  suposaria.  Per  tant,  en  aquest  cas  podríem  dir  que  els 
pressupostos han estat equilibrats. 
 
 
XXIII.‐ Transferències de capital  1.990 a 2.009 
 
                        Relació entre inversions reals i transferències de capital 
                        En unitats monetàries euros reals o constants a 2.009 
 
       Període        inversions reals      transferència de capital           Percentatge 

 
        1.990                    X                                   W                                           % 
       ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        2.009                   S                                     Z                                            % 
 
 

XXIV.‐  Balanç Fiscal Municipal del any 2.009 fins el determinat pel 
             planejament. 
 
Obtindrem aquest partint de la base de que el calendari de la construcció de la 
ciutat, es desenvolupa en una única fase en la que el mateix temps es produeix 
la  urbanització,  construcció,  venda  i  ocupació  dels  immobles  de  forma  que 
aquest  creixement  es  realitzar  d’acord  amb  les  previsions  d’increment  de 
habitants que tindrà la ciutat fins el final del període estipulat.  
 
Utilitzarem el creixement tendencial de la població, per realitzar el anàlisis dels 
impactes en  la Hisenda Municipal, en unitats monetàries constants del 2.009, 
en base als ratis per unitat de habitant de  les series periòdiques dels capítols 
de ingressos i despeses corrents dels pressupostos municipals de 1.990 a 2009, 
mitjançant de les equacions de regressió lineal o logarítmica que s’han obtingut 
cadascun d’ells, amb els que podrem obtenir el Balanç Fiscal Municipal anual 
del període 2.009 al final del termini estipulat. 
 
No obstant això, aquest anàlisis molt simplificat   de obtenció del Balanç Fiscal 
Municipal te que ser comprovat i ratificat cada vegada que es realitzi d’un nou 
o  nous  sectors  per  confirmar  la  sostenibilitat  econòmica  de  la  programació 
sectorial en el moment temporal que es produeix. 
 
El  resultat  dels  ingressos  i  despeses  de  cada  any  dels  pressupostos  restant 
reflectits en els quadres següents: 
 



El càlcul es realitzar per les despeses e ingressos variables, en tant que els fixes 
es mantindran constants a pesar de l’increment de la població . 
 
Projecció nombre persones                                               a            b                                  k 
Capitol            Despeses               despeses  desp.         2010     2011       ............     2.025 
                     fixes/variables             2009       hab. 

Actius financers                                   0                             0                                                     0                         
Pasius Financers                                  A                             A                                                     A 
Personal fixe                                         B                             B                                                     B 

   I                    Personal  variable        x           x/n h      x/nh . a                                 x/nh . k        
   II                   Bens corrents                y           y/n h      y/nh . a                                 y/nh . k 
  III                   Interessos  
  IV                   Transf, corrents 

  Total despeses.......suma variables + fixes 

 
 
Projecció nombre persones                                               a            b                                  k 
Capitol            ingressos               ingressos   ing.         2010     2011       ............     2.025 
                       fixes/variables           2009       hab. 

Transf. Capital                                       A                                                                                A 

   I                    Impostos directes         x       y/ n h     y/nh . a                                 y/nh . k                 
   II                   Impostos indirectes    
  III                   Taxes i altres ing.  
  IV                   Transf, corrents 
   V                    Ingressos patrimonials 

  Total ingressos.........suma variables + fixes 

 
Amb el càlcul   dels  ingressos  i despeses al  llarg del  termini a desenvolupar el 
planejament, s’obté les necessitats econòmiques generals a les que tindrà que 
fer front l’ajuntament. 
 
Dintre d’aquest volum global s’ha de diferenciar aquells nivells d’ingressos i de 
despeses  que  son  conseqüència  directa  de  la  posada  en  marxa  de  les 
actuacions  del  planejament  general,  es  a  dir,  aquells  nivells  del  pressupost 
generats per  l’increment de  la població que produirà el creixement sostenible 
del municipi 
 



La taula seria la següent: 
 
Anys d’estudi                                                                             2.010      2.011  .......    2.025                  

Increment població                                                                     a               b                     K           
Ingressos generades per les actuacions        €/nº hab. 
Impostos indirectes                                              X                  X . a         X . b                 X . k   
Taxes i altres ing.  
Transf, corrents 
Ingressos patrimonials 

Total ingressos 
 

 
Despeses generades per les actuacions        €/nº hab. 
Personal                                                                  x                  x . a          x . b                x . k 
Bens corrents                                                         y   
Interessos  
Transf, corrents 
Total despeses 

 
 
Diferència Ingressos – despeses:  

 
 
RESUM BALANÇ FISCAL MUNICIPAL 
 
                                                    exercici 2009     2010     2011     2012    2013  ...     2.025 

Ingressos corrents                              X1                                                                               Z 
Despeses corrents                            ‐  X                                                                            ‐   Z1 

Balanç Fiscal positiu                            A                                                                                 B 

 
 
 
XXV.‐  Finalment,  el  resum  i  conclusions  de  l’informe  de  sostenibilitat 
econòmica. 
 

La  memòria  de  sostenibilitat  econòmica  ha  d’avaluar  l’impacta  econòmic  i 
financer  que  per  la  Hisenda  Publica  Local  té  la  implantació  de  les  noves 
infraestructures necessàries pel desenvolupament urbanístic dels nous sectors 
dels sòls urbans i urbanitzables previstos per el POUM, analitzant els costos de 
manteniment, la posada en marxa i la prestació dels serveis públics resultants; 
així com  l’estimació de la quantia econòmica dels ingressos municipals derivats 
dels tributs locals. 



La  diferència  entre  les  despeses  que  l’Ajuntament  haurà  d’assumir  i  els 
ingressos  que  rebrà  per  la  nova  actuació  urbanitzadora  determinarà  la 
sostenibilitat econòmica de l’esmentada actuació urbanística a llarg termini, és 
a dir, el Balanç Fiscal Municipal, o estalvi brut ha de ser positiu. 

Es  tracta,  en  definitiva,  d’evitar  desenvolupaments  urbanístics  que  siguin  de 
difícil,  per  no  dir  impossible,  assumir‐los  i  mantenir‐los  per  l’Administració 
Pública Local. 

La  coherència  del  planejament  municipal  ha  d’estar  emparada  per  la 
programació dels desenvolupaments urbanístics, així com per  la viabilitat dels 
mateixos, tant des del punt de vista tècnic com econòmic. 

Per  tant,  no  hem  de  confondre  “Sostenibilitat  econòmica”  amb  “Viabilitat 
econòmica”,  ja que aquesta última és  la  condició que avalua  la  conveniència 
d’un  projecte  al  que  qualifica,  atenent  a  la  relació  que  existeix  entre  els 
recursos empleats per obtenir‐lo i aquells dels que es disposa. 

En moltes ocasions,  els  recursos dels que  es disposa per  avaluar  la  viabilitat 
econòmica vénen determinats pels que produeix el propi projecte que  s’està 
avaluant,  pel  què  ‐en  realitat‐  es  porta  a  terme  un  anàlisis  de  rendiment  o 
rendibilitat  interna.  Per  això,  s’enfronta  el  què  es  produeix  amb  allò  que  es 
gasta, en termes econòmics. 

El dictamen sobre la sostenibilitat econòmica del POUM del municipi resultarà 
favorable quan el Balanç Fiscal és positiu  i això es produeix quan els  ingressos 
corrents superen les despeses corrents cada any amb la mateixa pressió fiscal i 
el mateix estàndard de serveis actuals en el període estipulat en  l’Agenda del 
POUM,  i,  per  tant,  si  és  així,  l’Ajuntament  podrà  aplicar  aquest  estalvi  brut 
positiu a despeses d’inversió real pel conjunt de la ciutat. 

Per tant, el POUM ha de ser econòmicament viable, competitiu i sostenible, en 
la hipòtesis considerada en el cos del present escrit, complint els objectius del 
RDL 2/2.008. 

Però  aquesta  conclusió  teòrica  haurà  de  ser  comprovada  i  ratificada,  cada 
vegada que s’iniciï  i es  realitzi  la programació d’un nou sector, o sectors, per 
confirmar la sostenibilitat econòmica de la programació sectorial en el moment 
en què  s’aprova,  conjuntament amb els  sectors que estan en execució,  i per 
això  es  seguiran  els  principis,  criteris  i mètodes  que  com  a mínim  estableix 
aquesta memòria de sostenibilitat econòmica. 

 

 



 

ESQUEMA DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
 
1.‐ Concepte general de desenvolupament sostenible (informe BRUNDTLAND) 
2.‐ Normativa aplicable:  Llei 2/2.008 art 15; D,.T.4ª; art. 14; Normativa autonòmica: 
      59.1.e); 59.3 d); 61.1.d); 66.1.d); 94.1.c) tercer 
3.‐ Temes a resoldre 
4.‐ La Memòria de sostenibilitat econòmica: Inversions a càrrec Ajuntament; despeses 
      de manteniment i conservació infraestructures 
5.‐ Esquema de finançament sostenible de la ciutat 
6.‐ Anàlisis econòmic lligat al procés de construcció sostenible de la ciutat 
7.‐ Síntesis per obtenir el Balanç Fiscal Municipal: BFM = I corrents – D funcionament 
8.‐ Estructura general de despeses de funcionament 
9.‐ Fases de l’estudi de sostenibilitat econòmica:  
10.‐ Paràmetres bàsics del planejament 
11.‐ Dimensions urbanístiques del Pla General i del sector o sectors 
12.‐ Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius 
13.‐ metodologia pel desenvolupament dels models sostenibles econòmicament en un 
        POUM 
14.‐ La capacitat d’inversió local 
15.‐ Estructura de les despeses 
16.‐ Estructura dels ingressos.‐ Ingressos corrents: Ingressos puntuals (no tenen que 
         servir per finançar els serveis municipals ni manteniment infraestructures i 
         equipaments públics); ingressos permanents son els disponibles 
17.‐ El Balanç Fiscal Municipal; formes d’obtenir: Establint calendari de construcció de 
         la ciutat en dues fases; Estimació discontínua “any a any” dels ingressos i 
         despeses de funcionament; mètode simplificat: en un mateix temps es produeix 
         la urbanització, construcció, venda i ocupació dels immobles; La millor 
         alternativa es la d’estimació d’ingressos puntuals i permanents i despeses de 
         funcionament, cada vegada que s’iniciï un nou sector o sectors a urbanitzar. 
18.‐ Taula resum de resultats per any 
19.‐ Taula d’actualització del IBI 
20.‐ Escenaris possibles del desenvolupament de les noves urbanitzacions 
21.‐ Anàlisis dels pressupostos municipals 
22.‐ Quadre de evolució del Balanç Fiscal Municipal de la ciutat o municipi en unitats 
        monetàries euros reals o constants 2.009 
23.‐ Transferències de capital 1990 a 2.009 
24.‐ Balanç Fiscal municipal del any 2.009 fins el determinat pel planejament 
25.‐ Resum i conclusions de l’informe de sostenibilitat econòmica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEI 26/2.009, DE 23 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS, 

FINANCERES I ADMINISTRATIVES 

 

 

 

 



Modificacions  introduïdes al Decret Legislatiu 1/ 2.005, de 26 juliol, Llei d’Urbanisme de 

Catalunya . Entrada en vigor 1 gener 2.010 

. Llei 26/2.009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives 

. Art. 40.1)    Limitacions del dret d’aprofitament urbanístic 

. Art. 43.1)    Deure de cessió de sòl amb aprofitament en SUNC 

. Art. 45.1)    Deures addicionals als propietaris de SUD 

. Art. 57.2.c)  Plans d’ordenació urbanística municipal 

. Art. 67.1 e) Plans Especials urbanístics 

. Art. 67.2)    Plans Especials urbanístics 

. Art. 67.4)    Plans Especials urbanístics 

. Art. 76)       Formulació planejament urbanístic derivat 

. Art. 77.1.e) Competències del Conseller/a P.T.O.P. 

. Art. 83.3     Tramitació POUM I plans urbanístics derivats 

. Art. 94.1.c) Modificació figures planejament urbanístic 

. Art. 94.6.7.8)   Modificació figures planejament urbanístic 

. Art. 96.1     Iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics 

. Art. 98.4)   Publicitat del planejament urbanístic (convenis urbanístics) 

. Art 130.2    Projecte de bases Compensació per concertació 

. Art. 135.1)  Publicitat concessió gestió urbanística integrada (cooperació) 

. Art. 149. d) Formes de gestió per expropiació 

. Art. 156.2)  Constitució del Patrimoni del sòl i habitatge 

. Capítol III titol V.‐ Alienació de béns immobles per les entitats urbanístiques especials  

   i condicions resolutòries a què s’han de subjectar les alienacions de béns dels 

   patrimonis públics de sòl i d’habitatge 

. Art. 163.3) s’afegeix aquest nou apartat 

. DA 16a.4) Actuacions de transformació urbanística (de dotació) 

. DA 22a  S’afegeix. Compliment de l’obligació de garantir l’accés telemàtic als convenis 

  urbanístics 



CESSIONS 

Art. 40.1.2    Limitacions del dret d’aprofitament urbanístic 

                       S.U.N.C. ………………………………………………   90 %,   excepte: 

                       A.R.E.S. ………………………………….............    85 % 

                       Modifi. Planej. General (art. 43.1) ……….   fins 80 %  (art. 94.6) 

                       S.U.D.    . ……………………………………………..   90 %,   excepte: 

                       A.R.E.S. ……………………………………………….    85 % 

                       Modifi. Planej. General (art. 45.1.a) …….    fins 80 %  (art. 94.6) 

 

 

Art. 43.1           Classificació sòl  SUNC  (PEMU / PAU) ……….. 68.2 a) DL 1/ 2.005 

Aprofitament  ( art 36 i 37) 

 

SUNC ……………………………………………    10 % sectors PMU/PAU….. 68.2 a) , excepte: 

a)   ARES  (DA 21a)  ..…………………….   15 % 

b)  Modificació planejament general per nou sector ………………. 68.2 a): 

     b.1)  PAU actuació aïllada de dotació (DA 16.3.4)  …….   15 % sobre increment sostre 

                                                                                               …….   20 %  (art.  94.6) 

              Classificació sòl  SUC 

              Reserva sòl VPO ….  57.3 i D.A. 19 

             Cessió si es dóna art 43.3 (Aprofitament) i 94.5 c) (zones verdes i equipaments) 

             en parcel∙la única i indivisible ….. fer efectiu en diner a l’atorgament llicència    

             d’obres. 

     b.2) Resta de supòsits   cessió………………….  15 %.................  20 %  (art . 94.6) 

     b.3) Si increment sostre; densitat de l’ús residencial o intensitat l’ús industrial o 

             transformació d’usos ……………………….  15 % ………………    20 %  (art. 94.6) 

    b.4) Reordenació general sector/PAU transformació d’usos 15 % ……  20 % (art. 94.6) 

 

Art. 45   Classificació sòl  SUD 

S.U.D. ……………………………………… …    10 % sectors , excepte: 



a)   ARES  (DA 21a)  ..…………………….   15 % 

b)  Modificació planejament general per nou sector  o reordenació general del ja 

      existent amb transformació d’usos ……………….   15 % ………..… 20 %  (art. 94.6) 

 c)  Si increment sostre;  densitat  de l’ús residencial o  intensitat l’ús industrial  o 

      transformació d’usos …………………………………….  15 % ………… ….20 % (art. 94.6) 

 

Art.  94.6   Modificacions dels  instruments de planejament urbanístic  general de  sectors o 
PAU subjectes a cessió de sòl amb aprofitament: art. 43.1 i 45.1.a) 

Percentatge amb caràcter general:   15 % 

Increment fins al   20 % 

Justificació:    valor  de  les  parcel∙les  resultants  de  la modificació  ,  deduïdes  les  càrregues 
urbanístiques, sigui sensiblement superior al valor mitjà de la resta de sòls de l’entorn de la 
mateixa categoria que la proposada. 

L’import de l’alienació del sòl de cessió amb aprofitament en la part que correspon a l’excés 
del percentatge respecte el 10 % pot destinar‐se  Total o parcial, a pagar el cost d’obtenció 
i execució de sistemes urbanístics no imputables a cap àmbit d’actuació urbanística. 

 

Art. 156.2   Constitució del patrimoni municipal del sòl i habitatge 

Sòl de cessió  S.U.N.C.  i  S.U.D.  ….. s’incorpora patrimoni municipal sòl i habitatge 

Si són d’ús residencial: l’alienació de sòl sense qualificació VPO ….. dipòsit municipal …… art. 
153.4.b)  “fer possible el dret habitatge digne i adequat  (art 47 CE), mitjançant règim V.P.O., 
sense perjudici de: 

. Art. 56.5.c)  ARES   alienació cessió   ……………………….  COSTEJAR EQUIPAMENTS 

  DA 21a.2 ……. Densitat  50 % H. lliure /  50 % V.P.O.  mínim sostre per V.P.O. art 57.3 

   i DA 19a:  30 + 10  =  40 % 

   Densitat mitjà habitatges:  50 hab. / Ha. 

 

. Art. 94.6)     Modificacions Planej. ……..   EXCÉS 10 %  SISTEMES URBANÍSTICS  (Id.) 

DT 4a.3.‐     Són aplicables als  instruments urbanístics que s’aprovin  inicialment després de 
l’entrada en vigor de la Llei 

Les noves determinacions dels Convenis s’aplicaran en els convenis que s’aprovin a partir de 
la entrada en vigor de la Llei. 

 



Quadre resum 

                                                        Percentatge de cessió 

Classificació sòl               caràcter      ARES         Modificació       Art. 94.6       
                                          general                           Puntual           15 % a 20 % 
                                                                                  art.  68.2.a) 
 

art 45  S.U.N.C.                  10 %          15 %             15 %                20 % 

art 43  S.U.D.                     10 %           15 %            15 %                20 % 

D.A. 16 Act.  dotació         10 %                               15 %                20 % 
(sobre increment de sostre) 

 
Destinació sòl de cessió: 

Act. Dotació:   parcel∙la única indivisible:  en diner a l’atorgament llicència 

ARES:  alienació de cessió per costejar equipaments 

Resta: fins el 10 % Patrimoni municipal del sòl i habitatge 

           A partir del 10 %: Total o parcial pagar cost d’obtenció i execució de     
          sistemes urbanístics no imputables a cap àmbit d’actuació 
          urbanística 
 
Si  el  sòl  residencial  no  esta  qualificat  de  protegit  la  seva  alienació:    dipòsit 
municipal per fer possible al dret habitatge digne i adequat 
 
Art.  65  TRLUC:  El  planejament  urbanístic  general,  en  el  cas  que  prevegi  el  sistema  urbanístic 
d’habitatges dotacionals públics, pot determinar que aquesta reserva de 20 m2 per cada 100 m2 de 
sostre  edificable  per  a  equipaments  de  titularitat  pública  es  destini,  en  determinats  sectors, 
totalment o parcialment al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb el que 
estableix l’article 58.1.g:. Aquestes reserves incloses en sectors no poden ésser superiors al 5% de la 
reserva global del municipi per a equipaments públics locals. 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT 

. Normatives:  D.L. 1/ 2.005, de 26 juliol TRLUC 

                          Llei 26/2.009, del 23 desembre, de mesures fiscals, 
                          financeres i administratives (entrada en vigor 1 gener 2.010) 
 
                          D. 305/2.006, de 18 juliol RGL LUC 
 
                          Llei   6/ 2.009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
                          plans i programes (entrada en vigor 27 de maig 2.009) 



Tramitació 

1.‐ DT 8ª TRLUC: Constatar que el planej. urb. està publicat DOGC 

2.‐ Art. 96 TRLUC: formulació en plans urbanístics    

       Iniciativa privada:    P.E.U.  /  P.M.U.  / P.P.U.     
       Derogat Llei 26/2.009:   Planej. Municipal general: Ajuntament 2 mesos 
                                            no notificar l’aceptació es considera desestimada 
 
3.‐ Art. 94 TRLUC, modificat per la Llei 26/2.009:  

Modificació figures de planejament urbanístic  
       
     Es modifica art. 94.1.c) : s’inclou: 

- o de la intensitat de l’ús industrial 
- l’agenda o programa d’actuació del Pla.( Art. 59.1.e) ( No obstant cal recordar:   art. 

178 TRLUC: acordar canvi sistema de gestió i modificar el planejament; art. 206 b) Considerar‐lo com 
infracció urbanística  greu;  art. 116.4)  Expropiació dels  terrenys  i/o ordenar  l’execució de  les obres 
d’urbanització (execució subsidiària) 

- En el document de  l’avaluació econòmica  i  financera  (art.  59.3.d),  com a 
separata,  una  avaluació  econòmica  de  rendibilitat  de  l’operació 
l’agenda o programa d’actuació del Pla.  

- Determinacions  a  modificar  tenen  vigència  <  5  anys  cal  l’informe 
favorable de  la CUC, previ a  l’arovació definitiva, quan  la cessió de sòl 
sigui  >  15 %  o  quan  l’òrgan  competent  per  l’aprovació  ho  consideri 
necessari 

Es modifica art. 94.6: ja explicitat 
      S’afegeix l’apartat 8 al art. 94: Valoració negativa sobre propostes de 
      modificació d’instruments de planejament urbanístic, i en determina 
      els supòsits. 
4.‐ Determinacions  i documentació de  les modificacions dels  instruments de 
planejament urbanístic. Art. 118 RLUC i art 58 i 59 TRLUC 
 
5.‐ Actes preparatoris per a la formulació del planejament: 
      5.1  Suspensió de llicències: 
      Art. 71.1 TRLUC:  Suspensió potestativa del planejament: 1 any 
                                     Es pot adoptar pel termini màxim 2 anys 
      Art. 71.3           :   Publicació al B.O.P. 
      Art. 72.2           :  Esgotats efectes suspensió termini màxim, durant 3 
                                    anys no es podran suspendre llicències pel mateix 
                                    àmbit i finalitat. 
       
      5.2  Programa de participació ciutadana: 
      Art. 8 TRLUC i Art. 22; 101; 105(programa) i 117 (modificació instruments planej. 



        Urbanístic)  RLUC. 
      Art. 101.2: Formulació o Revisió planejament preceptiu: Aprovació i 
      Publicació   programa   participació   ciutadana   d’acord  art. 22;     i 
      informació pública de l’avanç de planejament 
      Modificació  puntual:   les  actuacions preparatòries  anteriors   son 
      Potestatives, i el tràmit d’audiència de l’article 83.7, només en aquells 
      Ajuntaments  els  quals  delimitin  amb  l’àmbit  de  la  modificació 
      Sòl Urbanitzable no delimitat: consulta prèvia art. 73 TRLUC 
       
      5.3  Inici del procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental 
      Art. 15 Llei 6/2.009: Promotor tramet DMAH la documentació per la 
      decisió prèvia d’avaluació ambiental 
      Si considera  el promotor   que    cal  sotmetre el Pla  a avaluació 
      ambiental,  d’acord   amb    l’article  106.2 RLUC,  substitueix   la 
      documentació per informe sostenibilitat   ambiental  preliminar 
      (I.S.A.) (art. 70.a.b. del RLUC) la tramet a DMAH i  aquest  emet document de   
      referència, (art. 115.a RLUC).  
       Contingut mínim ISA: art. 100 RLUC (en el termini de 15 dies, pot  
      sol∙licitar  documentació que falti o la seva concreció. 
       Data inici procediment: Quan es disposi de la documentació complerta 
      DMAH consulta les administracions públiques afectades (art, 115.a) RLUC) 
        Les administracions afectades poden ser: ACA; Agència Residus de Catalunya;   Direcció General de 
        Qualitat Ambiental; Direcció General de Promoció de l’Habitatge; Oficina de Canvi Climàtic; Oficina  
       De Gestió Ambiental Unificada (serveis Territorials de Barcelona); Àrea del   medi natural; Direcció 
       General d’Urbanisme;  Direcció General d’Arquitectura i Paisatge; Serveis  Territorials a Barcelona 
       (DAAR); Direcció general del Patrimoni Cultural; Serveis Territorials a   Barcelona departament de 
       Salut; Depana, lliga per a la  defensa  del  patrimoni natural; Adenc (associació per a la defensa i   
       l’estudi de la natura). 

La DMAH, una vegada efectuades les consultes, en el termini d’un mes, 
decideix  sobre  la  necessitat  de  sotmetre  el  pla    al  procediment  d’avaluació 
ambiental i emet la decisió prèvia d’avaluació ambiental  
 La decisió prèvia d’avaluació ambiental es notifica al promotor i es pública   
al DOGC. 
Si el Pla s’ha de sotmetre a avaluació ambiental: 

- Es requereix al promotor que aporti l’informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar 

- Consultar al públic interessat per tal que li  faci arribar el seu parer 
- Elaborar  el  document  de  referència  (art.  20.1  Llei  6/2.009)  i  identificar  les 

administracions públiques afectades i el públic interessat 
- Notificar al promotor el document de referència. S’ha de fer en el termini 

de  1  mes  a  comptar  de  que  DMAH  rep  complerta  la  documentació 
requerida al promotor i que ha finalitzat el període de consultes al públic 
interessat 



- Posar  a  disposició  pública  el  document  de  referència,  la  identificació 
administracions públiques afectades i del públic interessat 

 
5.4 Elaboració de la memòria ambiental: Art. 24 Llei 6/2.009:  
El promotor elabora la proposta de la memòria ambiental i la tramet a la DMAH 
amb la documentació especificada amb l’article 25. 
Si es correcta: resolució manifestant acord  amb   la   memòria ambiental 
Si  es  esmenable:  l’òrgan  determina  els  aspectes  a  esmenar,  i  es  notificar  al 
promotor en el termini de tres mesos 
Correspon  a  l’òrgan  competent  (Aprovació  definitiva  del  Pla)  prendre  en 
consideració  l’informe  de  sostenibilitat  ambiental,  la memòria  ambiental  del 
Pla i l’acord de l’òrgan ambiental per adoptar la resolució   que 
correspongui 
Si el promotor presenta la memòria ambiental un cop transcorreguts tres anys 
o més des que  va  rebre  la notificació  que  conté  el document de  referència, 
l’òrgan  ambiental  ha  de  valorar  la  vigència  de  l’informe  de  sostenibilitat 
ambiental  i  determinar  si  s’ha  d’elaborar  un  de  nou  o  quins  punts  s’han  de 
modificar 

 
 

D.A. 5ª Avaluació ambiental planejament urbanístic 
L’avanç de Pla s’ha de trametre simultàniament al DMAH i D d’Urbanisme 
El DMAH fa les consultes i notificar al promotor el document de referència 
en el termini de 2 mesos 
El D. d’Urbanisme ha de lliurar termini 1 mes informe urbanístic que inclogui la 
valoració  de  l’adequació  de  l’avanç  de  Pla  a  la  legislació  urbanística  i  a  les 
directrius  del  planejament  i  als  criteris  de  desenvolupament  urbanístic 
sostenible, i s’incorpora com annex al document de referència  
D,.A. 6ª.‐ Els termini es ampliable en un mes si coincideix total o parcial en el 
mes d’agost 
 
 
Art  115  RLUC.‐  Procediment  d’avaluació  ambiental  Plans  Urbanístics  en  la 
tramitació de la modificació puntual del  planejament (art. 94 TRLUC): 
 
Previ a l’aprovació inicial: 

- Formulació avanç de pla 
- Suspensió potestativa de la tramitació de plans i de llicències  
- L’òrgan o persones promotores aportant l’avanç de Pla amb el contingut 

de l’article 106 RLUC, i ‐ el document de decisió prèvia amb el contingut 
de  l’article  15  llei  6/2.009‐    o    l’informe  de  sostenibilitat  ambiental 
preliminar (ISA preliminar)   que contingui els aspectes de  l’article 70 a  i 



b) de RLUC, i de l’article 17.1 Llei 6/2.009; sol∙liciten a l’òrgan ambiental 
l’emissió  del  document  de  referència  (art  115  a)  RLUC)  que  determini 
una  vegada  fetes  les  consultes  en  el  termini  de  1  mes  a  les 
Administracions afectades  i públic  interessat  l’amplitud   de  l’informe de 
sostenibilitat  ambiental  preliminar.    Al mateix  temps  es  pot  sotmetre 
l’avanç  a  informació  pública.  Si  el  DMAH  no  resolt  la  sol∙licitud  en  el 
termini de 1 mes es pot continuar les actuacions. 

- L’informe  de  sostenibilitat  ambiental  te  que  formar  part  de  la 
documentació del instrument de planejament (art 70 RLUC). 
Nota.‐ En Planejament derivat, l’informe de sostenibilitat ambiental el seu contingut 
es d’acord amb l’article 100.1 del RLUC 

- Informe mobilitat (art. 118.4 RLUC) 
- L’agenda  i  l’avaluació  econòmica  i  financera  de  les  actuacions  a 

desenvolupar (Art. 59.1.e) 
- Informe de sostenibilitat econòmica (art. 59.3 d) TRLUC) 
- Avaluació econòmica de la rendibilitat (art. 94.1.c.3 TRLUC) 

 
 
Aprovació inicial i exposició pública: 

- Correspon al Ajuntament art 83.1, sense perjudici contingut art 83.3 que 
es remet art 67.1.e (Plans especials urbanístics: execució directa d’obres 
d’infraestructures) 

- Comporta la suspensió de llicències per ministeri de la Llei art. 71.2 
- Tramitació  POUM  i  derivat:  1  mes  exposició  pública,  es  tramiten  els 

edictes en un termini de 10 dies (art 83.4 TRLUC)  
- Exposició pública per avaluació ambiental dels plans urbanístics art. 115 

c) : 45 dies i consultes d’acord el document de referència 
- Lliurament a  la DMAH de  la proposta de  la memòria ambiental amb el 

contingut de l’art 115 d) RLUC i art. 15  RDL  2/2.008 TRLS. 
- El DMAH te que resoldre en el termini de 1 mes, si es disconforme no es 

produeix el silenci administratiu positiu (art 115 d) RLUC) 
- Incorporació prèvia a la memòria ambiental, si es el cas, dels aspectes a 

esmenar, completar o ampliar determinats en la resolució del DMAH. 
- Conformitat del DMAH (en cas que la resolució exigís canvis) 
- En modificacions puntuals: els edictes s’han de publicar en un diari major 

tirada de la zona, art. 23.b) RLUC 
- Formulació de POUM o revisió: dos diaris de major tirada art. 23 a) 
- Publicació Convenis art. 26.3 RLUC 
- Audiència  als Ajuntaments  col.lindant de  la modificació o  de  la  revisió 

art. 83.7. 
- Sol∙licitud informes sectorials art. 83.5 
- Al∙legacions (comporten informes tècnics i jurídics) 

 



Aprovació Provisional 
- Si  s’introdueixen  modificacions  substancials  com  a  resultat  de  les 

al∙legacions respecte a  l’inicial s’ha de  tornar a publicar  (art. 112 RLUC; 
STS 5 juny l.995) 

- Si el Pla urbanístic esta subjecta al procediment de declaració d’impacte 
ambiental es  tindrà   que efectuar‐se abans de  l’aprovació provisional o 
definitiva segons procedeixi (art 83.6 TRLUC) 

 
Aprovació definitiva 

- En poblacions > 100.000 hab. Correspon al Conseller PTOPGC 
- En poblacions < 100.000 hab. Correspon a CTU art. 77 i 78 TRLUC 
- 4 mesos per notificar  la  resolució definitiva expedient complert. en cas 

contrari silenci administratiu positiu art. 89.1 TRLUC . 
- Presa en consideració  l’informe de sostenibilitat ambiental,  la memòria 

ambiental del Pla  i  l’acord de  l’òrgan ambiental per adoptar  la resolució 
que correspongui. 

- Resolució: Aprovació pura  i simple; suspensió total o parcial; denegació 
motivada; retorn expedient per  incomplert o hi manca algun tràmit art. 
90 TRLUC. 

 
Publicació Aprovació definitiva 

- Publicació edicte al DOGC termini 1 mes art 101 TRLUC. 
- Recurs d’alçada davant Conseller/a 
- 3 mesos sense cap notificació o resolució negativa : silenci administratiu 

negatiu 
- Possibilitat de recurs contenciós administratiu  
- Resolució parcial: recurs contenciós de la part denegada. Art. 107.1; 114 i 

115 LRJPAC llei 30/92 modificada per la Llei 4/1.999. 
 

 
 



FASES DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 

POUM 
 
 

     Ajuntament                                                                                    DMAH 

 
1.‐  Inici 
. Adopció dels objectius ambientals del Pla 
. Definició del perfil ambiental del municipi 
 
 
2.‐ Opció General d’Ordenació 
      ‐ Anàlisis de alternatives‐ 
. Verificació dels objectius ambientals del Pla 
. Redacció de l’ISA preliminar                                                 document referència 
 
 
3.‐ Proposta del Pla  (aprovació Inicial)   
. Verificació dels objectius ambientals del Pla 
. Comparació dels perfils ambientals municipi 
. Balanç ambiental i avaluació global del Pla 
. Redacció de l’informe de sostenibilitat ambiental 

 
 

4.‐ Proposta de Pla  (aprovació provisional) 
. Justificació de l’adequació ambiental del Pla, d’acord        resolució sobre 
  amb el document de referència i el procés participatiu    memòria ambiental 

. Redacció de la memòria ambiental  
 
 
 
 
5.‐ Pla (aprovació definitiva) 
. Generalitat: Conseller o CTU 
 

 

 



Eines per a la gestió municipal de la contaminació

La gestió dels sòls contaminats. Àmbit normatiu i competències.
Josep Anton Domènech, cap del Departament de Gestió de l’Agència de Residus 
de Catalunya

El soroll com a factor de contaminació. Estat actual de l’àmbit normatiu. Plans d’actuació.
Carles López, enginyer industrial, tècnic del Departament d'Avaluació de Sorolls 
i Vibracions de la Generalitat de Catalunya

La contaminació atmosfèrica. Plans d’actuació.
Isabel Hernández Cardona, Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació
Atmosfèrica, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
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1.1.-- Conceptes generals (1 de 20)Conceptes generals (1 de 20)

Què s'entén per sòl? És la capa superior de l’escorça terrestre, situada entre el 
llit rocós i la superfície, composada per partícules minerals, matèria orgànica, 
aigua, aire i organismes vius, i que constitueix l’interfase entre la terra, l’aire i 
l’aigua, que li confereix capacitat per a desenvolupar tant funcions naturals 
com d’ús. No tindran aquesta consideració aquells permanentment coberts per 
una làmina d’aigua superficial. 

(definició donada en el RD 9/2005)
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Contaminació: La introducció d’agents contaminants en el sòl pot tenir com a 
resultat danys al sòl o bé la pèrdua d’algunes funcions del mateix i la possible 
contaminació creuada de l’aigua. La concentració d’aquests contaminats per 
sobre d’un nivell determinat, té conseqüències negatives per a la cadena 
alimentària, per a la salut humana, pels ecosistemes i pels recursos naturals.

Contaminació local o puntual: Contaminació edàfica procedent de 
fonts delimitades. Generalment va associada a la mineria, les 
instal·lacions industrials, els abocadors i altres instal·lacions, tant en 
funcionament com en desús.

Contaminació difosa: Està generalment relacionada amb la 
deposició atmosfèrica, determinades pràctiques agrícoles i el 
tractament i reciclatge inadequat de llots de depuració i aigües 
residuals.

1.1.-- Conceptes generals (2 de 20)Conceptes generals (2 de 20)
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Definició de sòl contaminat:

article 2 del RD 9/2005

“ aquell on les característiques físiques, químiques o biològiques 
han estat alterades negativament per la prespresèència de components ncia de components 
ququíímics, de carmics, de carààcter perillcter perillóós ds d’’origen humorigen humàà, en concentració tal 
que comporta un risc inacceptablerisc inacceptable per a la salut humana o el 
medi ambient, i que així hagi estat declarat mitjandeclarat mitjanççant resoluciant resolucióó
expressaexpressa “

1.1.-- Conceptes generals  (3 de 20)Conceptes generals  (3 de 20)
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1.1.-- Conceptes generals (4 de 20)Conceptes generals (4 de 20)
Causes i efectesCauses i efectes
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1.1.-- Conceptes generals (5 de 20) Conceptes generals (5 de 20) 
ExemplesExemples

Abandonament i mala gestió de residus d’activitats 
industrials per cessament de l’activitat
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Abandonament i mala gestió de residus

1.1.-- Conceptes generals (6 de 20) Conceptes generals (6 de 20) 
ExemplesExemples
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Desenvolupaments urbanístics/canvi d’ús en àrees 
degradades on històricament s’han produït abocaments 

il·legals de residus

1.1.-- Conceptes generals (7 de 20) Conceptes generals (7 de 20) 
ExemplesExemples
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Abandonament de residusAbandonament de residus Mala gestiMala gestióó de residus: espargiment de residus: espargiment 
i infiltracii infiltracióó

Mala gestiMala gestióó de de 
residus: infiltraciresidus: infiltracióó

1.1.-- Conceptes generals (8 de 20) Conceptes generals (8 de 20) 
ExemplesExemples
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Operacions de compra – venda

Canvi d’ús: industrial a residencial

1.1.-- Conceptes generals (9 de 20) Conceptes generals (9 de 20) 
ExemplesExemples
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Operacions de compra - venda

1.1.-- Conceptes generals (10 de 20) Conceptes generals (10 de 20) 
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Desenvolupaments urbanDesenvolupaments urbaníístics en antigues zones industrials stics en antigues zones industrials ““brownfieldsbrownfields””
1.1.-- Conceptes generals (11 de 20) Conceptes generals (11 de 20) 
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Desenvolupaments urbanístics en àrees degradades
1.1.-- Conceptes generals (12 de 20) Conceptes generals (12 de 20) 
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AccidentsAccidents

1.1.-- Conceptes generals (13 de 20) Conceptes generals (13 de 20) 
ExemplesExemples
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Accidents/manca de mesures de Accidents/manca de mesures de 
prevenciprevencióó Accidents en instalAccidents en instal··lacions lacions 

soterradessoterrades

1.1.-- Conceptes generals (14 de 20) Conceptes generals (14 de 20) 
ExemplesExemples
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1.1.-- Conceptes generals (15 de 20)Conceptes generals (15 de 20)
AplicaciAplicacióó

• ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL SÒL.
– Els titulars de les APC’s incloses en l’annex 1 del RD 9/2005 (segons CNAE-93 rev.1) que a 

Catalunya són les indicades en la pàgina web http://www.arc-cat.net/ca/altres/sols/ips.html
– Aquelles empreses que produeixen, manipulen o emmagatzemen més de 10 t/a de una o 

vàries de les substàncies indicades en el RD 363/1995, de 10 de març.
– Els emmagatzematges de combustibles per a usos propis segons RD 1523/1999, d’1 

d’octubre, amb un consum anual mig  > 300.000 l i amb un volum total d’emmagatzematge => 
50.000 l.

• Emplaçaments que per causa de l’activitat humana poden estar contaminats químicament i ser 
susceptibles d’afectar negativament la salut humana o el medi ambient

Inventaris d’emplaçaments i d’activitats potencialment contaminants del sòl realitzats 
per l’administració
Denúncies, accidents, .....
Operacions de compra – venda d’emplaçaments
Desenvolupaments urbanístics en antigues àrees industrials en desús (brownfields)
Desenvolupaments urbanístics en àrees degradades
Compliment de la legislació vigent per part de les activitats potencialment 
contaminants sòl
Sol·licitud d’autoritzacions i llicències ambientals en el marc de la Llei 3/1998 de la IIAA
Compliment del RD 9/2005



186.10024 CCAE's diferentesOtros

857Actividades de saneamiento público90000

1.131Industria química24000

1.320Transporte terrestre y transporte por 
tuberías

60000

1.337Fabricación de muebles y otras
industrias manufactureras

36000

1.428Edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes registradores

22000

1.875Industria de la construcción de 
maquinaria y equipos mecánicos

29000

4.143Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipos

28000

12.183
Venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores. Venta al detalle de 

combustibles para los vehículos a 
motor

50000

TotalDescripciónCCAE

Distribución de las APC's

40,1%

13,6%6,2%
4,7%

4,4%
4,3%

3,7%
2,8%

20,1%

CCAE
50000
28000
29000
22000
36000
60000
24000
90000
Otros

1.1.-- Conceptes generals (16 de 20) Conceptes generals (16 de 20) 
Activitats potencialment contaminants del sòlActivitats potencialment contaminants del sòl

Quantes activitats potencialment contaminants 
del sòl hi han a Catalunya? 

30.000 APC’s
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1.1.-- Conceptes generals ( 17 de 20)Conceptes generals ( 17 de 20)
EmplaEmplaççaments potencialment contaminatsaments potencialment contaminats

Nombre d’em-
plaçaments
inventariats

Nombre d’em-
plaçaments
inventariats

Altres orígens (denúncies, accidents, clausura d’ac-
tivitats, canvis d’ús del sòl, etc...)

177

2000-2009

761

1991-1994 1995

+

1.951 EMPLACAMENTS INVENTARIATS

886 emplaçaments 
potencialment contaminats

19991987

348 577 471 245

Dades a 31/12/09

4 inventaris per a determinar emplaçaments potencialment 
contaminats
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1.1.-- Conceptes generals ( 18 de 20) Conceptes generals ( 18 de 20) 

Origen dels emplaOrigen dels emplaççaments potencialment contaminatsaments potencialment contaminats

52%

23%

14% 6%
5%

EMPLAÇAMENT INDUSTRIAL

EMPLAÇAMENT COMERCIAL

ANTIC ABOCADOR

ABOCAMENT INCONTROLAT

ACCIDENTS O ABOCAMENTS
ACCIDENTALS, DRAGATS DE
PORTS, ALTRES
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1.1.-- Conceptes generals ( 19 de 20)Conceptes generals ( 19 de 20)
Principals contaminantsPrincipals contaminants

23,0%

34,9%4,3%
9,5%

8,2%
1,9%1,0%

16,0% 1,2%

METALLS PESANTS

OLIS MINERALS

HIDROCARBURS AROMÀTICS
POLICICLICS
HIDROCARBURS AROMÀTICS

HIDROCARBURS CLORATS

FENOLS

CIANURS

ALTRES (RESIDUS MIXTES,
PESTICIDES, … )
PCB
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1.1.-- Conceptes generals ( 20 de 20)Conceptes generals ( 20 de 20)
Etapes del procEtapes del procéés de gestis de gestióó de la contaminacide la contaminacióó del sòldel sòl

6%
12%

14%

14%

54%

1-RECONEIXEMENT PRELIMINAR
2-AVALUACIÓ PRELIMINAR
3-AVALUACIÓ DETALLADA
4.- EN RECUPERACIÓ
6-ACTUACIONS ACABADES
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Moltes polítiques de la UE afecten al sòl i algunes vetllen per a la seva protecció, però en cap 
d’elles és l’objectiu principal

Fins el moment no hi ha cap polFins el moment no hi ha cap políítica comuna de la UE per a la tica comuna de la UE per a la 
protecciproteccióó del sòldel sòl

Sisè programa d’acció en matèria de medi ambient: 
Medi Ambient 2010: el nostre futur, la nostra elecció

Comunicació cap a una estratègia 
temàtica per a la protecció del sòl COM 

(2002) 179 final

Directiva 2004/35/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 

2004, sobre responsabilitat 
mediambiental en relació amb la 
prevenció i reparació de danys 

mediambientals. DOCE L 143/56 a 
75, de 30-04-2004

Transposició abans de 30 d’abril de 2007

2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (1 de 22 )del sòl (1 de 22 )
A nivell UEA nivell UE

22 de setembre de 2006

Proposta de Directiva que estableix un marc per a la 
protecció del sòl i modifica la Directiva 2004/35/CE COM 

(2006) 232 final

Estratègia temàtica sobre la protecció
del sòl SEC (2006) 232 final
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (2 de 22)del sòl (2 de 22)
A nivell UEA nivell UE

Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental

La Directiva busca reparar els danys causats al medi ambient així com evitar
que aquests es produeixin.

Qui contamina paga Qui contamina repara

Es tracta d’assegurar que el responsable de l’activitat causant del dany 
retorni els recursos naturals danyats al seu estat original, fent-se càrrec del 
total de les despeses, tot i no haver-se comès cap infracció administrativa i 

s’hagi actuat de conformitat amb la normativa aplicable.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl del sòl (3 de 22)(3 de 22)
A A nivellnivell UEUE

DIRECTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 
2008 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. DOUE L24 de 

29.01.2008 

DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de
noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

DOUE L312 de 22.11.2008

Artículo 2
Exclusiones del ámbito de aplicación

1. Queda excluido lo siguiente del ámbito de aplicación de la presente Directiva:

b) la tierra (in situ) incluido el suelo no excavado contaminado y los edificios en contacto permanente con la tierra;
c) suelo no contaminado y demás material en estado natural excavado durante las actividades de construcción cuando se 

tiene la certeza de que el material se utilizará a efectos de construcción en su estado natural en el sitio del que se extrajo;

Artículo 1: La presente Directiva tiene por objeto la prevenciprevencióónn y la reducción integradas de la contaminación procedente de 
las actividades que figuran en el anexo I. En ella se establecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, establecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, 
reducir las emisionesreducir las emisiones de las citadas actividades en la atmósfera, el agua y el sueloel suelo

Artículo 3: a) se tomen todas las medidas adecuadas de prevencimedidas adecuadas de prevencióónn de la contaminación, en particular mediante la 
aplicación de las mejores técnicas disponibles; ………………………………………………..
f) al cesar la explotación de la instalación, se tomarán las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de evitar cualquier riesgo de 
contaminacicontaminacióónn y para que el lugar de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactoriovuelva a quedar en un estado satisfactorio.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (4 de 22)del sòl (4 de 22)
A nivell estatal i autonòmicA nivell estatal i autonòmic

+

+

+

+

Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de
l'Administració Ambiental Modificat/ada
per llei 1/1999; llei 13/2001; Llei 12/2006

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les
activitats. 
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LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, BÁSICA DE RESIDUOS

RD 9/2005, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y 
ESTÁNDARES PARA LA DECLARACIÓN DE SUELOS 

CONTAMINADOS

PREVENCIÓ CORRECCIÓ - REPARACIÓ

+

RD 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad MedioAmbiental

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refòs de la Llei reguladora dels residus

DECRET MAH/…/… REGULADOR DELS 
SÒLS CONTAMINATS A CATALUNYA
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (5 de 22) del sòl (5 de 22) 
La LRM: ObjectiusLa LRM: Objectius

La LRM defineix tres objectius fonamentals per La LRM defineix tres objectius fonamentals per iinternalitzarnternalitzar, per part dels , per part dels 
operadors, els costos dels danys mediambientals potencials o reaoperadors, els costos dels danys mediambientals potencials o reals derivats ls derivats 
del desenvolupament de la seva activitat:del desenvolupament de la seva activitat:

1.1. ReforReforççar els mecanismes de prevenciar els mecanismes de prevencióó per evitar els accidents amb per evitar els accidents amb 
conseqconseqüèüències de dany per al medi ambient.ncies de dany per al medi ambient.

2.2. Si el dany ja sSi el dany ja s’’ha produha produïït, st, s’’ha dha d’’assegurar la assegurar la reparacireparacióó total del danytotal del dany, amb , amb 
ll’’aplicaciaplicacióó de mesures urgents (control immediat de danys) i desprde mesures urgents (control immediat de danys) i desprèès, aplicar s, aplicar 
les mesures reparadores que aprovi lles mesures reparadores que aprovi l’’administraciadministracióó..

3.3. Garantir que la Garantir que la prevenciprevencióó i reparacii reparacióó del dany mediambiental serdel dany mediambiental seràà a ca cààrrec del rrec del 
subjecte responsablesubjecte responsable i no a ci no a cààrrec de lrrec de l’’administraciadministracióó ppúública.blica.

DANY AL SÒL: qualsevol contaminaciDANY AL SÒL: qualsevol contaminacióó del sòl que suposi un risc significatiu de del sòl que suposi un risc significatiu de 
que es produeixin efectes adversos per a la salut humana o per aque es produeixin efectes adversos per a la salut humana o per al medi l medi 
ambient degut al dipòsit, abocament o introducciambient degut al dipòsit, abocament o introduccióó directa o indirecta de directa o indirecta de 
substsubstààncies, preparats, organismes o microorganismes en el sòl o en elncies, preparats, organismes o microorganismes en el sòl o en el
subsòl.subsòl.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (6 de 22) del sòl (6 de 22) 
La LRM: PrevenciLa LRM: Prevencióó

ELS OPERADORS QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS ECONÒMIQUES O ELS OPERADORS QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS ECONÒMIQUES O 
PROFESSIONALS INCLOSES A LPROFESSIONALS INCLOSES A L’’ANNEX III RESTEN OBLIGATS A LA REALITZACIANNEX III RESTEN OBLIGATS A LA REALITZACIÓÓ
DD’’UNA UNA ANANÀÀLISI DE RISC.LISI DE RISC.

RISC= PROBABILITAT DRISC= PROBABILITAT D’’OCURROCURRÈÈNCIA x QUANTIA DEL DANYNCIA x QUANTIA DEL DANY

LL’’ANANÀÀLISI DE RISC HA DE PERMETRE IDENTIFICAR ELS ESCENARIS LISI DE RISC HA DE PERMETRE IDENTIFICAR ELS ESCENARIS 
ACCIDENTALS QUE ES PUGUIN DONAR A LACCIDENTALS QUE ES PUGUIN DONAR A L’’ACTIVITAT I LA PROBABILITAT QUE ACTIVITAT I LA PROBABILITAT QUE 
AQUEST TINGUI LLOC.AQUEST TINGUI LLOC.

AQUESTA ANAQUESTA ANÀÀLISI DE RISC SERVEIX PER:LISI DE RISC SERVEIX PER:

BASE PER A ESTABLIR LA GARANTIA FINANCERA QUE HA DE CONSTITUIR BASE PER A ESTABLIR LA GARANTIA FINANCERA QUE HA DE CONSTITUIR TOT TOT 
OPERADOR AMB ACTIVITAT INCLOSA A LOPERADOR AMB ACTIVITAT INCLOSA A L’’ANNEX III DE LA LRM.ANNEX III DE LA LRM.

PER A ESTABLIR LES MESURES DE PREVENCIPER A ESTABLIR LES MESURES DE PREVENCIÓÓ I DI D’’EVITACIEVITACIÓÓ QUE PERMETIN QUE PERMETIN 
DISMINUIR LA PROBABILITAT DDISMINUIR LA PROBABILITAT D’’ACCIDENT I PER TANT DE CAUSAR DANY.ACCIDENT I PER TANT DE CAUSAR DANY.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (7 de 22) del sòl (7 de 22) 
La LRM: ReparaciLa LRM: Reparacióó

La reparaciLa reparacióó de danys tde danys téé ll’’objectiu de objectiu de retornarretornar el medi ambient al seu el medi ambient al seu estat estat 
bbààsicsic i això pot comportar li això pot comportar l’’aplicaciaplicacióó de de mesures reparadores primmesures reparadores primààries, ries, 
complementcomplementààries i compensatòriesries i compensatòries..

Mesures reparadores primMesures reparadores primààriesries: Mesura correctora que ha de restituir el : Mesura correctora que ha de restituir el 
medi danyat al seu estat bmedi danyat al seu estat bààsic.sic.

Estat bàsic (art. 2.19 Llei 26/2007, art. 19 del RD 2090/2008): aquell que, de no haver-
se produït el dany mediambiental, s’haurien trobat els recursos naturals i els 
serveis dels recursos naturals en el moment que es va produir el dany.

Mesures reparadores complementMesures reparadores complementààriesries: Mesura correctora addicional a : Mesura correctora addicional a 
la primla primàària com a compensaciria com a compensacióó que no sque no s’’hagi assolit la restitucihagi assolit la restitucióó a la l’’estat estat 
bbààsic.sic.

Mesures reparadores compensatòriesMesures reparadores compensatòries: Acci: Accióó adoptada per compensar adoptada per compensar 
les ples pèèrdues provisionals de recursos des del moment del dany i fins a rdues provisionals de recursos des del moment del dany i fins a la la 
restitucirestitucióó al seu estat bal seu estat bààsic.sic.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (8 de 22) del sòl (8 de 22) 
REPARACIREPARACIÓÓ DE DANYS AL SÒLDE DANYS AL SÒL

DD’’ACORD AMB EL QUE SACORD AMB EL QUE S’’ESTABLEIX AL TESTABLEIX AL TÍÍTOL TOL VVèè DE LA LLEI 10/1998, EL RD 9/2005 I LA DE LA LLEI 10/1998, EL RD 9/2005 I LA 
NORMATIVA ESPECNORMATIVA ESPECÍÍFICA DE CADA CCAA SOBRE SÒLS CONTAMINATS, SFICA DE CADA CCAA SOBRE SÒLS CONTAMINATS, S’’HAN DHAN D’’ADOPTAR LES ADOPTAR LES 
MESURES NECESSMESURES NECESSÀÀRIES PER A GARANTIR, COM A MRIES PER A GARANTIR, COM A MÍÍNIM, QUE SNIM, QUE S’’ELIMINEN, CONTROLEN, ELIMINEN, CONTROLEN, 
CONTENEN O ES REDUEIXIN LES SUBSTCONTENEN O ES REDUEIXIN LES SUBSTÀÀNCIES, PREPARATS, ORGANISMES O NCIES, PREPARATS, ORGANISMES O 
MICROORGANISMES NOCIUS PER TAL QUE EL SÒL CONTAMINAT DEIXI DE SUMICROORGANISMES NOCIUS PER TAL QUE EL SÒL CONTAMINAT DEIXI DE SUPOSAR UN POSAR UN 
PERILL SIGNIFICATIUPERILL SIGNIFICATIU QUE ES PRODUEIXIN EFECTES ADVERSOS PER A LA SALUT HUMANA O QUE ES PRODUEIXIN EFECTES ADVERSOS PER A LA SALUT HUMANA O 
PER AL MEDI AMBIENT   (PER AL MEDI AMBIENT   (ANNEX II DE LA LRMANNEX II DE LA LRM).).

Sòl contaminatSòl contaminat ((article 2 del RD 9/2005article 2 del RD 9/2005): ): ““aquell que les caracteraquell que les caracteríístiques fstiques fíísiques, qusiques, quíímiques o miques o 
biològiques han estat alterades negativament per la presbiològiques han estat alterades negativament per la presèència de components quncia de components quíímics, de carmics, de carààcter cter 
perillperillóós ds d’’origen humorigen humàà, en concentraci, en concentracióó tal que comporta un tal que comporta un risc inacceptablerisc inacceptable per a la salut per a la salut 
humana o el medi ambient, i que aixhumana o el medi ambient, i que aixíí hagi estat declarat mitjanhagi estat declarat mitjanççant resoluciant resolucióó administrativa administrativa 
expressa expressa ““

Dany significatiu (sòlDany significatiu (sòl): ): si el receptor experimenta un efecte advers que generi riscos pesi el receptor experimenta un efecte advers que generi riscos per a la salut r a la salut 
humana o per al medi ambient, de manera que aquest pugui ser quahumana o per al medi ambient, de manera que aquest pugui ser qualificat com a sòl contaminat lificat com a sòl contaminat 
dd’’acord amb el RD 9/2005 (acord amb el RD 9/2005 (art. 16.3 del RD 2090/2008art. 16.3 del RD 2090/2008).).

SS’’ha de redactar un ha de redactar un projecte de reparaciprojecte de reparacióó (annex II de la Llei 26/2007 i annex II del RD (annex II de la Llei 26/2007 i annex II del RD 
2090/2008). Contingut del projecte (art. 25), aprovaci2090/2008). Contingut del projecte (art. 25), aprovacióó del projecte (art. 26) projectes del projecte (art. 26) projectes 
sotmesos a estudi dsotmesos a estudi d’’impacte ambiental (art. 27), execuciimpacte ambiental (art. 27), execucióó del projecte (art. 28), del projecte (art. 28), 
seguiment del projecte (art. 30) informe final (art. 31 i 32).seguiment del projecte (art. 30) informe final (art. 31 i 32).
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Ley 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos. BOE núm. 
96 de 22.04.1998

Capítulo V: SUELOS CONTAMINADOS (art. 27: declaración 
de suelos contaminados, art. 28: reparación en vía 

convencional de los daños al medio ambiente por suelos 
contaminados)

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los estándares y criterios para 
la declaración de suelos contaminados. BOE núm. 15 de 

18.01.2005

2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl del sòl (9 de 22)(9 de 22)
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Decret Legislatiu 1/2009Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual , de 21 de juliol, pel qual 
ss’’aprova el Text refaprova el Text refóós de la Llei reguladora dels s de la Llei reguladora dels 
residus. Articleresidus. Article 1919

2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (10 de 22)del sòl (10 de 22)

Regeneració d'espais degradats Recuperació de sòls 
contaminats

 Obligats a assumir les despeses de les operacions de neteja i recuperació 
(inclosos els estudis d'investigació i les anàlisis de riscos): causant/s de la 

contaminació; posseïdor/s del terreny; propietari/s no posseïdor/s 

Els Ajuntaments ordenaran les 
actuacions de regeneració. La 
ARC assistirà tècnicament als 

ajuntaments

La ARC establirà mitjançant la 
declaració de sòl contaminat les 
mesures de neteja i recuperació
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Decret Legislatiu 1/2009Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s, de 21 de juliol, pel qual s’’aprova el Text refaprova el Text refóós s 
de la Llei reguladora dels residus. de la Llei reguladora dels residus. 

Els Els causants de la contaminacicausants de la contaminacióó dd’’un emplaun emplaççament resten obligats a ament resten obligats a 
sanejarsanejar--lo en funcilo en funcióó de lde l’ú’ús urbans urbaníístic que tenia quan el van transmetrestic que tenia quan el van transmetre. . 
No es poden requerir mesures de sanejament complementNo es poden requerir mesures de sanejament complementààries ries 
vinculades als nous usos urbanvinculades als nous usos urbaníístics del sòl, llevat que hagin estat stics del sòl, llevat que hagin estat 
promoguts por ells mateixos.promoguts por ells mateixos. ArticleArticle 19. e19. e

La declaraciLa declaracióó dd’’un sòl com a contaminat pot comportar la suspensiun sòl com a contaminat pot comportar la suspensióó de de 
ll’’executivitatexecutivitat dels drets ddels drets d’’edificaciedificacióó i altres aprofitaments del sòli altres aprofitaments del sòl que que 
siguin incompatibles amb les mesures de neteja i recuperacisiguin incompatibles amb les mesures de neteja i recuperacióó del terreny del terreny 
que sque s’’hi estableixin, fins que aquestes es duguin a terme o es declarihi estableixin, fins que aquestes es duguin a terme o es declari el el 
sòl com a no contaminat. sòl com a no contaminat. ArticleArticle 20.20.

Les Les actuacions per a procedir a la neteja i a la recuperaciactuacions per a procedir a la neteja i a la recuperacióó dels sòls dels sòls 
declarats com a contaminatsdeclarats com a contaminats es poden portar a terme per mitjes poden portar a terme per mitjàà dd’’acords acords 
voluntarisvoluntaris entre els que estan obligats a fer aquestes operacions,entre els que estan obligats a fer aquestes operacions, o per o per 
mitjmitjàà de convenis de colde convenis de col··laboracilaboracióó amb participaciamb participacióó de les  de les  
administracions padministracions púúbliques. En tot cas, els costos de neteja i recuperacibliques. En tot cas, els costos de neteja i recuperacióó
dels sòls contaminats sdels sòls contaminats sóón a cn a cààrrec de qui estrrec de qui estàà obligat a fer dites obligat a fer dites 
operacions. Elsoperacions. Els convenis de colconvenis de col··laboracilaboracióó firmats amb les administracions firmats amb les administracions 
ppúúbliques  poden establir incentius econòmics que poden servir dbliques  poden establir incentius econòmics que poden servir d’’ajut per ajut per 
a finana finanççar els costos de neteja i recuperaciar els costos de neteja i recuperacióó de sòls contaminats. de sòls contaminats. ArticleArticle
2121

2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (11 de 22)del sòl (11 de 22)
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Objecte de protecció: salut 
humana o ecosistemes.
Usos del sòl

GESTIÓ DEL RISC

El programa d’actuació ha d’establir 
les línies d’actuació del Govern de la 
Generalitat en matèria de protecció
front la contaminació del sòl 
(Programa de gestió dels Residus 
Industrials PROGRIC 2007-2012: 
Subprograma de protecció del sòl)

PROJECTE DE DECRET MAH/…/… REGULADOR DELS SÒLS CONTAMINATS 
A CATALUNYA

GUGUÍÍES DE PREVENCIES DE PREVENCIÓÓ

2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòldel sòl (12 de 22)(12 de 22)

Principis d’actuació de protecció front a 
la contaminació del sòl

1. PREVENCIÓ

2. CORRECCIÓ

i. Priorització tècniques de 
tractament in situ, ex situ, la 
deposició controlada i el 
confinament

ii. Aplicació de les MTD

iii. Impuls als acords voluntaris i 
convenis de col·laboració

Principis dPrincipis d’’actuaciactuacióó de proteccide proteccióó
front a la contaminacifront a la contaminacióó del sòldel sòl

1.1. PREVENCIPREVENCIÓÓ

2.2. CORRECCICORRECCIÓÓ

i.i. PrioritzaciPrioritzacióó ttèècniques de cniques de 
tractament tractament in situ, ex situin situ, ex situ, la , la 
deposicideposicióó controlada i el controlada i el 
confinamentconfinament

ii.ii. AplicaciAplicacióó de les MTDde les MTD

iii.iii. Impuls als acords voluntaris i Impuls als acords voluntaris i 
convenis de colconvenis de col··laboracilaboracióó
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ObjectiuObjectiu: Establir les bases per a la minimitzaci: Establir les bases per a la minimitzacióó dels riscos en la gestidels riscos en la gestióó
de les instalde les instal··lacions industrials i comercials.lacions industrials i comercials.

1.1. Identificar las Identificar las ààrees de la seva activitat en les que srees de la seva activitat en les que sóón necessn necessààries ries 
una major atenciuna major atencióó..

QQüüestionari destionari d’’autoavaluaciautoavaluacióó

2.2. Saber quines mesures sSaber quines mesures s’’han dhan d’’implementar per a evitar i/o detectar implementar per a evitar i/o detectar 
vessaments i fuites de substvessaments i fuites de substààncies contaminants que eventualment ncies contaminants que eventualment 
poden contaminar el subsòl.poden contaminar el subsòl.

Bones prBones prààctiques, xarxes de control, tancament d'instalctiques, xarxes de control, tancament d'instal··lacions, lacions, 
situacions dsituacions d’’emergemergèènciancia

2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (13 de 22)del sòl (13 de 22)
Guies de prevenciGuies de prevencióó

Guies per a la prevenció de la 
contaminació del sòl

Industria del petroli i els seus derivats

Venda al detall de combustible per a l'automoció 
(CNAE 93 rev.1 50500)
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (14 de 22) del sòl (14 de 22) 
PROGRAMA DE GESTIPROGRAMA DE GESTIÓÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007--2012: 2012: 

SUBPROGRAMA PROTECCISUBPROGRAMA PROTECCIÓÓ DEL SÒLDEL SÒL

OBJETIUSOBJETIUS
A.A. Desenvolupar el marc normatiu catalDesenvolupar el marc normatiu catalàà i els instruments de gestii els instruments de gestióó

necessaris.necessaris.

Aprovar un marc normatiu catalAprovar un marc normatiu catalàà que estableixi una regulacique estableixi una regulacióó en en 
la prevencila prevencióó, el control i la recuperaci, el control i la recuperacióó de la contaminacide la contaminacióó del sòl.del sòl.
ExternalitzarExternalitzar algunes de les funcions, assignades a algunes de les funcions, assignades a 
ll’’administraciadministracióó, en mat, en matèèria de control i validaciria de control i validacióó de dades i de dades i 
processos mitjanprocessos mitjanççant lant l’’acreditaciacreditacióó dd’’entitats.entitats.
Finalitzar el desplegament de tots els instruments tFinalitzar el desplegament de tots els instruments tèècnics cnics 
previstos en el RD 9/2005 i el futur decret catalprevistos en el RD 9/2005 i el futur decret catalàà..
Elaborar una metodologia per al seguiment en la evoluciElaborar una metodologia per al seguiment en la evolucióó de la de la 
problemproblemààtica de contaminacitica de contaminacióó del sòl que integri totes las bases del sòl que integri totes las bases 
de dades existents.de dades existents.
Consolidar les eines de planificaciConsolidar les eines de planificacióó territorial basades en territorial basades en 
sistemes dsistemes d’’informaciinformacióó geogrgeogrààfica (GIS).fica (GIS).
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (15 de 22) del sòl (15 de 22) 
PROGRAMA DE GESTIPROGRAMA DE GESTIÓÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007--2012: 2012: 

SUBPROGRAMA PROTECCISUBPROGRAMA PROTECCIÓÓ DEL SÒLDEL SÒL

B.B. IdentificaciIdentificacióó de totes les APC existents en el territori i avaluacide totes les APC existents en el territori i avaluacióó de la de la 
informaciinformacióó aportada.aportada.

Mantenir actualitzada la relaciMantenir actualitzada la relacióó de les APC existents.de les APC existents.

Consolidar els instruments desenvolupats per a facilitar i agiliConsolidar els instruments desenvolupats per a facilitar i agilitzar tzar 
la gestila gestióó dels IPS, IS i IC.dels IPS, IS i IC.

Avaluar tota la informaciAvaluar tota la informacióó aportada per les APC i requerir les aportada per les APC i requerir les 
actuacions necessactuacions necessààries.ries.

Desenvolupar els instruments tDesenvolupar els instruments tèècnics orientats a lcnics orientats a l’’establiment de establiment de 
criteris homogenis tant per a la realitzacicriteris homogenis tant per a la realitzacióó i avaluacii avaluacióó dels IPS, IS, dels IPS, IS, 
IC com per a la redacciIC com per a la redaccióó, execuci, execucióó i avaluacii avaluacióó dels projectes de dels projectes de 
recuperacirecuperacióó de sòls i la seva implementacide sòls i la seva implementacióó..
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (16 de 22) del sòl (16 de 22) 
PROGRAMA DE GESTIPROGRAMA DE GESTIÓÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007--2012: 2012: 

SUBPROGRAMA PROTECCISUBPROGRAMA PROTECCIÓÓ DEL SÒLDEL SÒL

C.C. Identificar els emplaIdentificar els emplaççaments contaminats, crear laments contaminats, crear l’’inventari de sòls contaminats i recuperar els inventari de sòls contaminats i recuperar els 
sòls contaminats.sòls contaminats.

Crear i mantenir actualitzat lCrear i mantenir actualitzat l’’inventari de sòls contaminats.inventari de sòls contaminats.
Definir una estratDefinir una estratèègia de colgia de col··laboracilaboracióó amb els ajuntaments i altres institucions per a amb els ajuntaments i altres institucions per a 
optimitzar la identificacioptimitzar la identificacióó i la recuperacii la recuperacióó dd’’emplaemplaççaments contaminats.aments contaminats.
Establir els instruments i criteris per a la realitzaciEstablir els instruments i criteris per a la realitzacióó dels AQR.dels AQR.
Aprovar els projectes de recuperaciAprovar els projectes de recuperacióó, controlar la seva execuci, controlar la seva execucióó i procedir a la seva i procedir a la seva 
desclassificacidesclassificacióó..
SS’’estudiarestudiaràà la possibilitat dla possibilitat d’’establir opcions de finanestablir opcions de finanççament pament púúblic per a iniciatives de blic per a iniciatives de 
descontaminacidescontaminacióó dd’’emplaemplaççaments de titularitat privada.aments de titularitat privada.
Consolidar lConsolidar l’’Ordre dOrdre d’’ajuts als ens pajuts als ens púúblics per al finanblics per al finanççament dament d’’actuacions dactuacions d’’investigaciinvestigacióó i i 
descontaminacidescontaminacióó en emplaen emplaççaments paments púúblics.blics.
Definir directrius i prioritats dDefinir directrius i prioritats d’’actuacions subsidiactuacions subsidiààries de lries de l’’administraciadministracióó, en base al , en base al 
principi de vulnerabilitat i el risc per a la salut humana i elsprincipi de vulnerabilitat i el risc per a la salut humana i els ecosistemes, amb especial ecosistemes, amb especial 
atenciatencióó a aquells emplaa aquells emplaççaments que afectin o puguin afectar a bens paments que afectin o puguin afectar a bens púúblics. Estudiar la blics. Estudiar la 
creacicreacióó dd’’un fons econòmic per assolir aquestes tasques. un fons econòmic per assolir aquestes tasques. 
Establir els mecanismes per a incentivar els desenvolupaments urEstablir els mecanismes per a incentivar els desenvolupaments urbanbaníístics en antigues stics en antigues 
zones industrials, especialment pel que fa a la coordinacizones industrials, especialment pel que fa a la coordinacióó dels instruments de planificacidels instruments de planificacióó
urbanurbaníística i els aspectes relatius a la gestistica i els aspectes relatius a la gestióó de la qualitat del sòl. Definir i establir ajudes de la qualitat del sòl. Definir i establir ajudes 
econòmiques peconòmiques púúbliques. Establir un òrgan per a la promocibliques. Establir un òrgan per a la promocióó i gestii gestióó dd’’aquests aquests 
desenvolupaments urbandesenvolupaments urbaníístics.stics.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (17 de 22) del sòl (17 de 22) 
PROGRAMA DE GESTIPROGRAMA DE GESTIÓÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007--2012: 2012: 

SUBPROGRAMA PROTECCISUBPROGRAMA PROTECCIÓÓ DEL SÒLDEL SÒL

D.D. Fomentar lFomentar l’ú’ús de les millors ts de les millors tèècniques disponibles i reduir la via de cniques disponibles i reduir la via de 
gestigestióó de terres contaminades a dipòsit controlat.de terres contaminades a dipòsit controlat.

Fomentar lFomentar l’ú’ús de las millors ts de las millors tèècniques disponibles per a la cniques disponibles per a la 
recuperacirecuperacióó dels sòls contaminats.dels sòls contaminats.
Establir mecanismes legals que dissuadeixin la gestiEstablir mecanismes legals que dissuadeixin la gestióó de terres de terres 
contaminades a dipòsits controlats.contaminades a dipòsits controlats.
Implementar mecanismes que afavoreixin la reutilitzaciImplementar mecanismes que afavoreixin la reutilitzacióó de terres de terres 
descontaminades.descontaminades.
Fomentar projectes demostratius per a la difusiFomentar projectes demostratius per a la difusióó de les de les 
metodologies de tractament de sòls metodologies de tractament de sòls inin--situsitu..
Fomentar la implantaciFomentar la implantacióó per part de la iniciativa privada de per part de la iniciativa privada de 
plantes per al tractament de terres contaminades.plantes per al tractament de terres contaminades.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (18 de 22) del sòl (18 de 22) 
PROGRAMA DE GESTIPROGRAMA DE GESTIÓÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007--2012: 2012: 

SUBPROGRAMA PROTECCISUBPROGRAMA PROTECCIÓÓ DEL SÒLDEL SÒL

E.E. Establir els mecanismes de prevenciEstablir els mecanismes de prevencióó que eviten la generacique eviten la generacióó de de 
noves contaminacions del sòl.noves contaminacions del sòl.

Fomentar la firma de convenis sectorials per a la identificaciFomentar la firma de convenis sectorials per a la identificacióó i la i la 
implantaciimplantacióó dd’’estratestratèègies preventives, com gies preventives, com éés la redaccis la redaccióó i posterior i posterior 
aplicaciaplicacióó de les guies de prevencide les guies de prevencióó de la qualitat del sòl per sectors de la qualitat del sòl per sectors 
industrials prioritaris, aixindustrials prioritaris, aixíí com les actuacions especcom les actuacions especíífiques de fiques de 
difusidifusióó, sensibilitzaci, sensibilitzacióó i formacii formacióó orientades a fomentar lorientades a fomentar l’’aplicaciaplicacióó
de las guies que sde las guies que s’’elaboren.elaboren.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (19 de 22) del sòl (19 de 22) 
PROGRAMA DE GESTIPROGRAMA DE GESTIÓÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007DELS RESIDUS INDUSTRIALS 2007--2012: 2012: 

SUBPROGRAMA PROTECCISUBPROGRAMA PROTECCIÓÓ DEL SÒLDEL SÒL

F.F. Difondre la problemDifondre la problemààtica relativa a la contaminacitica relativa a la contaminacióó del sòl i fomentar la del sòl i fomentar la 
investigaciinvestigacióó en aquesta maten aquesta matèèria.ria.

Difondre la problemDifondre la problemààtica associada als sòls contaminats i realitzar les tica associada als sòls contaminats i realitzar les 
campanyes de sensibilitzacicampanyes de sensibilitzacióó dels diferents agents implicats. Aquestes dels diferents agents implicats. Aquestes 
actuacions es realitzaran, principalment, mitjanactuacions es realitzaran, principalment, mitjanççant la organitzaciant la organitzacióó de de 
jornades tjornades tèècniques, debats, congressos, seminaris, ...cniques, debats, congressos, seminaris, ...
Fomentar lFomentar l’’intercanvi dintercanvi d’’informaciinformacióó i experii experièències entre administracions ncies entre administracions 
mediambientals tant estatals com internacionals, per a que la pomediambientals tant estatals com internacionals, per a que la pollíítica tica 
catalana sobre sòls contaminats sigui concordant amb la que es rcatalana sobre sòls contaminats sigui concordant amb la que es realitza ealitza 
en altres CCAA i paen altres CCAA i païïsos europeus.sos europeus.
Promoure la R+D en dos processos bPromoure la R+D en dos processos bààsics del procsics del procéés de gestis de gestióó dels sòls dels sòls 
contaminats:contaminats:

Fase dFase d’’avaluaciavaluacióó de la qualitat del sòl: Sde la qualitat del sòl: S’’incentivarincentivaràà la investigacila investigacióó
orientada a noves metodologies per a la avaluaciorientada a noves metodologies per a la avaluacióó de la qualitat del de la qualitat del 
sòl i la optimitzacisòl i la optimitzacióó de les ja existents, minimitzant temps y costos.de les ja existents, minimitzant temps y costos.
Fase de recuperaciFase de recuperacióó: Incentivar el desenvolupament de les millors : Incentivar el desenvolupament de les millors 
ttèècniques disponibles per a la recuperacicniques disponibles per a la recuperacióó de sòls contaminats i la de sòls contaminats i la 
seva posterior difusiseva posterior difusióó..

La publicaciLa publicacióó de protocols i guies tde protocols i guies tèècniques per a lcniques per a l’ú’ús de las millors s de las millors 
ttèècniques disponibles en la investigacicniques disponibles en la investigacióó i recuperacii recuperacióó dels sòls dels sòls 
contaminats.contaminats.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (20 de 22) del sòl (20 de 22) 
PrevenciPrevencióó i control ambientali control ambiental

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenciLlei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencióó i control ambiental de les activitats i control ambiental de les activitats 
DOGC nDOGC núúm.5524, 1.12.2009m.5524, 1.12.2009

Aquesta Llei entra en vigor als vuit mesos d'haver estat publicaAquesta Llei entra en vigor als vuit mesos d'haver estat publicada en el Diari da en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. (1/08/2010)Oficial de la Generalitat de Catalunya. (1/08/2010)

Article 17: SolArticle 17: Sol··licitud (Autoritzacilicitud (Autoritzacióó ambiental)ambiental)
La solLa sol··licitud d'autoritzacilicitud d'autoritzacióó ambiental ha d'anar acompanyada de la ambiental ha d'anar acompanyada de la 
documentacidocumentacióó segsegüüent:ent:

e) Caractere) Caracteríístiques del sòl en el qual s'emplastiques del sòl en el qual s'emplaçça l'activitat projectada, sempre a l'activitat projectada, sempre 
que aquesta activitat estigui definida com a potencialment contaque aquesta activitat estigui definida com a potencialment contaminant del sòl minant del sòl 
per la normativa especper la normativa especíífica aplicable.fica aplicable.

Article 39: SolArticle 39: Sol··licitud (Lliclicitud (Llicèència ambiental)ncia ambiental)
La solLa sol··licitud de la lliclicitud de la llicèència ambiental ha d'anar acompanyada de la ncia ambiental ha d'anar acompanyada de la 
documentacidocumentacióó segsegüüent:ent:

b) Les caracterb) Les caracteríístiques del sòl en el qual s'emplastiques del sòl en el qual s'emplaçça l'activitat projectada, a l'activitat projectada, 
sempre que la normativa especsempre que la normativa especíífica aplicable defineixi aquesta activitat com a fica aplicable defineixi aquesta activitat com a 
potencialment contaminant del sòl.potencialment contaminant del sòl.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (21 de 22)del sòl (21 de 22)

Tancs dTancs d’’emmagatzematge de PPLemmagatzematge de PPL

REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre,por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para
dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos 

líquidos».

Tancs existents fora de servei: els propietaris d’aquests tancs ho han de 
notificar (abans del 25/09/07) a l’òrgan competent de la CCAA (Dpt
d’Indústria) mitjançant memòria descriptiva del que s’ha fet en la instal·lació
d’emmagatzematge i especificant el procediment que s’ha dut a terme per al 
tractament de residus.

Tancs existents en desús: els titulars dels tancs en desús disposaran de 2 
anys per a deixar-los fora de servei d’acord amb el procediment que marca 
el RD 1416/2006.
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2.2.-- El marc normatiu de la contaminaciEl marc normatiu de la contaminacióó del sòl (22 de 22)del sòl (22 de 22)

Tancs dTancs d’’emmagatzematge de PPLemmagatzematge de PPL

Aplicable a tots els tancs d’emmagatzematge de productes petrolífers 
líquids (PPL) excepte aquells que han contingut productes de les classes C i D 
i capacitat inferior a 1.000 litres, existents en desús i que s’hagin de deixar fora 
de servei.

El procediment per deixar-los fora de servei es regula a l’annex 1 del RD 
1416/2006.

Aquest procediment s’aplica als tancs i a les canonades.

Es pot dur a terme per la pròpia empresa propietària o per empresa 
reparadora autoritzada, segons el cas.

S’aplicarà la normativa vigent per  a la gestió dels residus que es generin.

Si durant aquesta operació es detecta que s’han produït o es produeixen 
fuites, s’ha de seguir els requeriments de la normativa medi ambiental (Llei 
10/1998 i RD 9/2005)
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3.3.-- El RD 9/2005 (1 de 17) El RD 9/2005 (1 de 17) 
ObjectiusObjectius

El Reial Decret 9/2005 , de 14 de gener, pel que sEl Reial Decret 9/2005 , de 14 de gener, pel que s’’estableix la relaciestableix la relacióó dd’’activitats activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estpotencialment contaminants del sòl i els criteris i estààndards per a la declaracindards per a la declaracióó de de 
sòls contaminats tsòls contaminats téé un un doble objectiudoble objectiu::

A.A.Establir una relaciEstablir una relacióó dd’’activitats potencialment contaminants del sòl (annexos I, II)activitats potencialment contaminants del sòl (annexos I, II)
(aquelles activitats de tipus industrial o comercial en les que,(aquelles activitats de tipus industrial o comercial en les que, ja sigui per manipulacija sigui per manipulacióó
de substde substààncies perilloses o per la generacincies perilloses o per la generacióó de residus, poden contaminar el sòl)de residus, poden contaminar el sòl)

B.B.Adoptar i definir els Adoptar i definir els criteris i estcriteris i estààndards per a  la declaracindards per a  la declaracióó de sòl contaminat de sòl contaminat 
(annexos III, IV, V, VI, VII, VIII)(annexos III, IV, V, VI, VII, VIII)
(conjunt de les concentracions de subst(conjunt de les concentracions de substààncies contaminants en el sòl que no ncies contaminants en el sòl que no 
comporten un risc superior al mcomporten un risc superior al mààxim acceptable per a la salut de les persones o els xim acceptable per a la salut de les persones o els 
ecosistemes) ecosistemes) 

El Reial Decret 9/2005 comporta unes implicacions:El Reial Decret 9/2005 comporta unes implicacions:

Als titulars dAls titulars d’’activitats potencialment contaminants del sòlactivitats potencialment contaminants del sòl
Als propietaris del terrenyAls propietaris del terreny
Al causant de la contaminaciAl causant de la contaminacióó, el posse, el posseïïdor del sòl contaminat i/o el propietari del dor del sòl contaminat i/o el propietari del 

terrenyterreny
A lA l’’administraciadministracióó
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3.3.-- El RD 9/2005 (2 de 17)El RD 9/2005 (2 de 17)
ObjectiusObjectius

•• El RD 9/2005 El RD 9/2005 incorpora tambincorpora tambéé::

A)A) La La publicitat registralpublicitat registral: Estableix uns mecanismes de publicitat : Estableix uns mecanismes de publicitat 
mitjanmitjanççant el registre de la propietat amb la finalitat de protegir a fant el registre de la propietat amb la finalitat de protegir a futurs uturs 
compradors:compradors:
InscripciInscripcióó de la/es finca/de la/es finca/quesques declarades com a contaminades. declarades com a contaminades. 
El propietari del sòl ha de declarar que en la seva finca sEl propietari del sòl ha de declarar que en la seva finca s’’ha ha 
desenvolupat una desenvolupat una APCAPC’’ss en la escriptura pen la escriptura púública que documenti la blica que documenti la 
transmissitransmissióó de drets sobre aquesta. Aquest fet es farde drets sobre aquesta. Aquest fet es faràà constar per nota constar per nota 
al marge de la inscripcial marge de la inscripcióó a que aquesta doni lloc.a que aquesta doni lloc.

B) B) LL’’aplicaciaplicacióó de tde tèècniques cniques ““in situin situ”” per a la recuperaciper a la recuperacióó de sòls de sòls 
contaminats i la materialitzacicontaminats i la materialitzacióó de solucions permanents.de solucions permanents.
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FASE D’AVALUACIÓ PRELIMINAR 

FASE DE RECONEIXEMENT PRELIMINAR 

Informació 

Indicis de contaminació del sòl 
i/o de les aigües 

Informe 

Superació dels Nivells Genèrics 
de Referència (NGR) 

FASE D’AVALUACIÓ DETALLADA 
Informe 

Risc Inacceptable 

FASE DE RECUPERACIÓ 
Redacció del Projecte de recuperació

Execució de la recuperació

Monitoratge

IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
R

EC
U

PE
R

A
C

IÓ

3.3.-- El RD 9/2005 (3 de 17)El RD 9/2005 (3 de 17)
El procEl procéés de gestis de gestióó dels SC a Catalunyadels SC a Catalunya
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3.3.-- El RD 9/2005 (4 de 17)El RD 9/2005 (4 de 17)

AplicaciAplicacióó del procdel procéés de gestis de gestióó dels sòls contaminatsdels sòls contaminats
•• ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL SÒLACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL SÒL..

–– Els titulars de les Els titulars de les APCAPC’’ss incloses en lincloses en l’’annex 1 del RD 9/2005 (segons CNAEannex 1 del RD 9/2005 (segons CNAE--93 93 
rev.1)que per Catalunya srev.1)que per Catalunya sóón les indicades en la pn les indicades en la pààgina web gina web httphttp://://www.arcwww.arc--
cat.netcat.net/ca/altres/sols//ca/altres/sols/ips.htips.htmlml

–– Aquelles empreses que produeixen, manipulen o emmagatzemen mAquelles empreses que produeixen, manipulen o emmagatzemen méés de 10 t/a de s de 10 t/a de 
una o vuna o vààries de les substries de les substààncies indicades en el RD 363/1995, de 10 de marncies indicades en el RD 363/1995, de 10 de marçç..

–– Els emmagatzematges de combustibles per a usos propis segons RD Els emmagatzematges de combustibles per a usos propis segons RD 1523/1999, d1523/1999, d’’1 1 
dd’’octubre, amb un consum anual mig  > 300.000 l i amb un volum totoctubre, amb un consum anual mig  > 300.000 l i amb un volum total al 
dd’’emmagatzematge => 50.000 l.emmagatzematge => 50.000 l.

•• EmplaEmplaççaments que per causa de laments que per causa de l’’activitat humana poden estar contaminats quactivitat humana poden estar contaminats quíímicament micament 
i ser susceptibles di ser susceptibles d’’afectar negativament la salut humana o el medi ambientafectar negativament la salut humana o el medi ambient

Inventaris dInventaris d’’emplaemplaççaments i daments i d’’activitats potencialment contaminants del sòl activitats potencialment contaminants del sòl 
realitzats per lrealitzats per l’’administraciadministracióó
DenDenúúncies, accidents, .....ncies, accidents, .....
Operacions de compra Operacions de compra –– venda dvenda d’’emplaemplaççamentsaments
Desenvolupaments urbanDesenvolupaments urbaníístics en antigues stics en antigues ààrees industrials en desrees industrials en desúús (s (brownfieldsbrownfields))
Desenvolupaments urbanDesenvolupaments urbaníístics en stics en ààrees degradadesrees degradades
Compliment de la legislaciCompliment de la legislacióó vigent per part de les activitats potencialment vigent per part de les activitats potencialment 
contaminants sòlcontaminants sòl
SolSol··licitud dlicitud d’’autoritzacions i llicautoritzacions i llicèències ambientals en el marc de la Llei 3/1998 de la ncies ambientals en el marc de la Llei 3/1998 de la 
IIAAIIAA
Compliment del RD 9/2005Compliment del RD 9/2005
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INFORME COMPLEMENTARI (IC)

AFECCIONS AL MEDI D'ACTIVITATS NO 
POTENCIALMENT CONTAMINANTS DEL 

SÒL O ACCIDENTS
INFORME COMPLEMENTARI (IC)

INFORME DE SITUACIÓ (IS)
ACTIVITATS POTENCIALMENT 

CONTAMINANTS DEL SÒL

INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ (IPS)

3.3.-- El RD 9/2005 (5 de 17)El RD 9/2005 (5 de 17)
Tipus dTipus d’’informesinformes



50

•• Qui lQui l’’ha de presentar?ha de presentar?
–– Els titulars de les Els titulars de les APCAPC’’ss incloses en lincloses en l’’annex 1 del RD 9/2005 (segons CNAEannex 1 del RD 9/2005 (segons CNAE--93 93 

rev.1)que per Catalunya srev.1)que per Catalunya sóón les indicades en la pn les indicades en la pààgina web gina web httphttp://://www.arcwww.arc--
cat.netcat.net/ca/altres/sols//ca/altres/sols/ips.htips.htmlml

–– Aquelles empreses que produeixen, manipulen o emmagatzemen mAquelles empreses que produeixen, manipulen o emmagatzemen méés de 10 t/a de s de 10 t/a de 
una o vuna o vààries de les substries de les substààncies indicades en el RD 363/1995, de 10 de marncies indicades en el RD 363/1995, de 10 de marçç..

–– Els emmagatzematges de combustibles per a usos propis segons RD Els emmagatzematges de combustibles per a usos propis segons RD 1523/1999, d1523/1999, d’’1 1 
dd’’octubre, amb un consum anual mig  > 300.000 l i amb un volum totoctubre, amb un consum anual mig  > 300.000 l i amb un volum total al 
dd’’emmagatzematge => 50.000 l. emmagatzematge => 50.000 l. 

•• Quin Quin éés el seu contingut?s el seu contingut?
–– El model normalitzat indicat per lEl model normalitzat indicat per l’’ARC:  formulari IPS simplificat i formulari IPS ARC:  formulari IPS simplificat i formulari IPS 

ordinari.ordinari.
httphttp://://www.arc.catwww.arc.cat/ca/altres/sols//ca/altres/sols/ips.htmlips.html

•• Quan sQuan s’’ha de presentar?ha de presentar?

3.3.-- El RD 9/2005 (6 de 17)El RD 9/2005 (6 de 17)
FASE DE RECONEIXEMENT PRELIMINARFASE DE RECONEIXEMENT PRELIMINAR

LL’’IPS (informe preliminar de situaciIPS (informe preliminar de situacióó))

APC activa abans 
de 7/02/05

APC activa desprès 
de 7/02/05

Entre el 7/02/05 i el 
7/02/07

2 anys desprès de 
la seva autorització
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3.3.-- El RD 9/2005 (7 de 17) El RD 9/2005 (7 de 17) 

Models de Models de ll’’IPSIPS
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3.3.-- El RD 9/2005 (8 de 17)El RD 9/2005 (8 de 17)
LL’’IS (informe de situaciIS (informe de situacióó))

• Qui l’ha de presentar?
– Els titulars de les APC’s (1,2,3)
– Els propietaris del sòl on es desenvolupa o s’ha desenvolupat una APC (4,5)

• Quin és el seu contingut?
– El model normalitzat indicat per l’ARC,  formulari IS o formulari IS en línia. 

• Quan s’ha de presentar?

1

2

3

4

5

Desprès de l'ips coincidint amb el 
termini de revisió de l'autorització o 

llicència  ambiental regulada per la Llei 
3/1998

Tota APC

Nova APC 2 anys desprès de la sol.licitud de 
l'autorització o llicència ambiental

Canvi ús del sòl

Ampliació substancial 
APC o clausura d'una 

APC

En el moment de comunicació a 
l'òrgan competent segons tramitació 

Llei 3/1998

Canvi ús del sòl a no APC 
si en el passat va existir 

una APC En el moment de la sol.licitud de 
l'autorització



53

•• Per a la resta dPer a la resta d’’emplaemplaççaments (abocaments incontrolats, accidents,aments (abocaments incontrolats, accidents,……) ) 
la documentacila documentacióó que sque s’’ha de presentar correspon a la informaciha de presentar correspon a la informacióó de de 
reconeixement preliminar, que ha dreconeixement preliminar, que ha d’’indicar de forma explicativa els fets indicar de forma explicativa els fets 
ocorreguts, per tal de permetre avaluar locorreguts, per tal de permetre avaluar l’’existexistèència o no dncia o no d’’indicis de indicis de 
contaminacicontaminacióó del subsòl.del subsòl.

–– IdentificaciIdentificacióó de la problemde la problemààtica (tipus dtica (tipus d’’incident, contaminants incident, contaminants 
involucrats, extensiinvolucrats, extensióó de lde l’’afecciafeccióó, actuacions d, actuacions d’’emergemergèència ncia 
desenvolupades,...)desenvolupades,...)

–– InformaciInformacióó bbààsica de les caractersica de les caracteríístiques del medi fstiques del medi fíísic de sic de 
ll’’emplaemplaççament i el seu entorn.ament i el seu entorn.

–– Altra informaciAltra informacióó que es consideri rellevantque es consideri rellevant

3.3.-- El RD 9/2005 (9 de 17) El RD 9/2005 (9 de 17) 

Altres emplaAltres emplaççamentsaments
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Informe de Situació
(art. 3.4 i 3.5)

Informe  d'Avaluació
Preliminar (art 3.3)

La informació disponible és suficient i adequada per avaluar la 
problemàtica en aquesta fase?

La informació disponible és suficient i adequada per avaluar la 
problemàtica en aquesta fase? NO

SI

Ampliar la informació

Definir Objecte de Protecció

Definir Usos del sòl / 
Organismes

Protecció de la salud humana Protecció de l'ecosistema

Usos del sòl: Industrial, Urbà, 
Altres usos

Organismes: del sòl, aqüàtics, 
vertebrats terrestres

Contaminants Identificar i/o definir Contaminants

La concentració dels contaminants 
analitzats i presents en el RD 9/2005 
(annex V) superen els NGR?

La concentració dels contaminants 
analitzats i presentes en el RD 9/2005 
(annex VI) superen els NGR?

La concentració dels contaminants 
analitzats i no presents en el RD 9/2005 
superen els NGR (segons annex VII)?

La concentració dels contaminants 
analitzats i no presentes en el RD 9/2005 
superen els NGR (segons annex VII)?

La concentració dels TPH's és superior a 
50 mg/kg?

Es comprova toxicitat en els bioassaigs 
en mostres dil·luides?

Protecció de la salud humana Protecció de l'ecosistema

SI

FASE D'AVALUACIÓ DETALLADA

NO

La concentració dels contaminants 
analitzats i presents en el RD (annexe V) 
superen més de 100 cops els NGR?

La concentració dels contaminants 
analitzats i no presents en el RD superen 
més de 100 cops els NGR (segons 
annexe VII)?

La concentració letal o efectiva mitja 
CL(E)50 per organismes del sòl és 
inferior a 10mg/g de sòl contaminat?

La concentració letal o efectiva mitja 
CL(E)50 per organismes aquàtics és 
inferior a 10ml/l de lixiviat?

SÒL 
CONTAMINAT

Es compleix algún d'aquests criteris?Es compleix algún d'aquests criteris?

Canvi d'usos

SÒL NO 
CONTAMINAT

SÒL NO 
CONTAMINAT
en funció de 

l'ús

FA
SE

 D
'A

VA
LU

A
C

IÓ
PR

EL
IM

IN
A

R
FA

SE
 D

'A
VA

LU
A

C
IÓ

PR
EL

IM
IN

A
R

3.3.-- El RD 9/2005 (10 de 17) El RD 9/2005 (10 de 17) 
FASE DFASE D’’AVALUACIAVALUACIÓÓ PRELIMINARPRELIMINAR
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3.3.-- El RD 9/2005 (11 de 17) El RD 9/2005 (11 de 17) 
Els nivells genEls nivells genèèrics de referrics de referèència fixats al RD 9/2005ncia fixats al RD 9/2005
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170**650*1000***Zinc

135**1901000***Vanadi

1,5**4,5*45*Tal·li

0.77*70*Seleni

60**60**550*Plom

45**470*1000***Níquel

3,5**7*70*Molibdè

2**330*Mercuri

501000***1000***Estany

11025.Crom (VI)

4001000***1000***Crom (III)

903101000***Coure

25**4590Cobalt

2,55,555Cadmi

104090Beril·li

5008801000***Bari

30**30**30**Arsènic

6**6**30*Antimoni

ALTRES USOSÚS URBÀÚS INDUSTRIALELEMENT

VALORS DE NGRs (mg/kg sec) PER METALLS, PROTECCIÓ DE LA SALUT HUMANA 

••En aplicaciEn aplicacióó del criteri de contigdel criteri de contigüüitat.; itat.; ** En aplicaci** En aplicacióó dels valors de referdels valors de referèència; ncia; *** En aplicaci*** En aplicacióó del criteri de del criteri de 
reduccireduccióó

3.3.-- El RD 9/2005 (12 de 17) El RD 9/2005 (12 de 17) 
Els nivells genEls nivells genèèrics de referrics de referèència per metalls. ncia per metalls. 

ProtecciProteccióó de la salut humanade la salut humana
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3.3.-- El RD 9/2005 (13 de 17) El RD 9/2005 (13 de 17) 
Els nivells genEls nivells genèèrics de referrics de referèència per metalls.ncia per metalls.

ProtecciProteccióó dels ecosistemesdels ecosistemes
VA LO R S D E  N G R  e n m g /k g sòl s ec : PR O TEC C IÓ  
EC O S IS TEM E S 

R ES TA 1 

Z O N A  
A G R O PEC U À R IA  I 

FO R E STA L 2 
 

E lem e nt 
 

  
An tim o ni 6,0 6 ,0 
Ars ènic  30  30  
B ar i 2 70  50 0 
B er il·l i 4,5 10  
C ad m i 0,6 2 ,5 
C oba lt 25  25  
C oure 55  90  
C ro m  ( III)  85  40 0 
C ro m  (V I)  1,0 1 ,0 
Estan y 7 50  
M ercur i 2,0 2 ,0 
M olib dè 3,5 3 ,5 
N íq ue l 45  45  
P lom  60  60  
Sele ni 0,5 0 ,7 
Tal·l i 1,5 1 ,5 
Van adi 1 35  13 5 
Zen c 1 10  17 0 
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Informe de Situació
(art. 3.4 i 3.5)

Informe  d'Avaluació
Detallada (art. 3.3)

La informació disponible és suficient i 
adequada per avaluar la problemàtica 

en aquesta fase?

La informació disponible és suficient i 
adequada per avaluar la problemàtica 

en aquesta fase?
NO

SI

ANÀLISI DE RISC (art. 4.3)ANÀLISI DE RISC (art. 4.3)

RISC ACCEPTABLE RISC 
INACCEPTABLE

SÒL 
CONTAMINAT

Ampliar la informació

Canvi d'usos

SÒL NO 
CONTAMINAT

SÒL NO 
CONTAMINAT
en funció de l'ús FA

SE
 D

'A
VA

LU
A

C
IÓ

D
ET

A
LL

A
D

A
FA

SE
 D

'A
VA

LU
A

C
IÓ

D
ET

A
LL

A
D

A

FASE DE 
RECUPERACIÓ

FASE 
D'AVALUACIÓ
PRELIMINAR

Control d'ús del sòl

3.3.-- El RD 9/2005 (14 de 17) El RD 9/2005 (14 de 17) 

Fase dFase d’’avaluaciavaluacióó detalladadetallada
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Implicacions per al causant de la contaminaciImplicacions per al causant de la contaminacióó, el posse, el posseïïdor del sòl contaminat i/o el dor del sòl contaminat i/o el 
propietari del sòl propietari del sòl 

Si el sòl ha estat declarat contaminat, quines obligacions tinc?Si el sòl ha estat declarat contaminat, quines obligacions tinc?

• Realitzar les actuacions necessàries per procedir a la recuperació ambiental 
en els terminis dictats per l’administració (art. 7.1)

• Les actuacions de recuperació seran aquelles que garanteixin que la 
contaminació romanent es tradueixi en nivells de risc acceptables per l’ús 
definit (art. 7.2)

• La recuperació es realitzarà d’acord amb:
– Aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) (art. 7.3)
– Es materialitzaran solucions permanents, prioritzant, sempre que sigui 

possible, les tècniques de tractament in situ que evitin la generació, el 
trasllat i la eliminació de residus (art. 7.3)

– Eliminar el focus de contaminació i a reduir la concentració dels 
contaminants en el sòl (art. 7.4)

– Si per raons justificades de tipus tècnic, econòmic i mediambiental, no és 
possible aquesta recuperació, es podran acceptar solucions de 
recuperació tendents a reduir l’exposició, sempre que s’incloguin 
mesures de contenció o confinament dels sòls afectats. (art. 7.4).

3.3.-- El RD 9/2005 (15 de 17) El RD 9/2005 (15 de 17) 
DeclaraciDeclaracióó de sòl contaminatde sòl contaminat
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• Publicitat registral (article 8): Publicitat registral (article 8): DeclaraciDeclaracióó de sòl contaminatde sòl contaminat

La declaraciLa declaracióó administrativa de sòl contaminat constaradministrativa de sòl contaminat constaràà com a nota com a nota 
marginal en el foli de la finca o finques afectades.marginal en el foli de la finca o finques afectades.

Aquesta inscripciAquesta inscripcióó la solla sol··licitarlicitaràà ll’’administraciadministracióó..

La nota marginal inserirLa nota marginal inseriràà literal la resoluciliteral la resolucióó administrativa de sòl administrativa de sòl 
contaminat.contaminat.

La cancelLa cancel··lacilacióó de la inscripcide la inscripcióó de sòl contaminat es farde sòl contaminat es faràà quan quan 
existeixi la resoluciexisteixi la resolucióó administrativa de administrativa de desclassificacidesclassificacióó de sòl de sòl 
contaminatcontaminat

Implicacions per al causant de la contaminaciImplicacions per al causant de la contaminacióó, el posse, el posseïïdor del sòl contaminat dor del sòl contaminat 
i/o el propietari del sòli/o el propietari del sòl

3.3.-- El RD 9/2005 (16 de 17) El RD 9/2005 (16 de 17) 
Publicitat registral de la declaraciPublicitat registral de la declaracióó de sòl contaminatde sòl contaminat
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IncentiusIncentius econòmicseconòmics perper a a finanfinanççarar les les 
despesesdespeses de de netejaneteja i i recuperacirecuperacióó de de sòlssòls

contaminatscontaminats

Ordre de subvenciOrdre de subvencióó per a ajuts en projectes dper a ajuts en projectes d’’investigaciinvestigacióó i i 
descontaminacidescontaminacióó de terrenys pde terrenys púúblics afectats per contaminacions blics afectats per contaminacions 
(convocada des de l(convocada des de l’’any 2006).any 2006).

3.3.-- El RD 9/2005 (17 de 17)El RD 9/2005 (17 de 17)
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4.4.-- IncidIncidèència en la gestincia en la gestióó municipal de la normativa sobre la municipal de la normativa sobre la 
contaminacicontaminacióó del sòldel sòl

•• Decret Legislatiu 1/2009Decret Legislatiu 1/2009
Potestat per requerir la regeneraciPotestat per requerir la regeneracióó dels espais degradats. dels espais degradats. 
IncidIncidèència de la normativa de sòls i, en concret la declaracincia de la normativa de sòls i, en concret la declaracióó dd’’un sòl com a un sòl com a 
contaminat, en la planificacicontaminat, en la planificacióó territorial ja que pot comportar la suspensiterritorial ja que pot comportar la suspensióó de de 
ll’’executivitatexecutivitat dels drets ddels drets d’’edificaciedificacióó i altres aprofitaments del sòl.i altres aprofitaments del sòl.

•• IIAAIIAA
–– Potestat per condicionar llicPotestat per condicionar llicèència a investigacincia a investigacióó / recuperaci/ recuperacióó si hi ha indicis de si hi ha indicis de 

contaminacicontaminacióó del sòldel sòl
–– Comprovar compliment del RD 9/2005Comprovar compliment del RD 9/2005
–– Vetllar per a la protecciVetllar per a la proteccióó front la contaminacifront la contaminacióó del sòl arrel de ldel sòl arrel de l’’exercici de les seves exercici de les seves 

competcompetèències en matncies en matèèria de control preventiu de la contaminaciria de control preventiu de la contaminacióó..
•• PCAAPCAA

–– Potestat per requerir estudi de qualitat del sòl.Potestat per requerir estudi de qualitat del sòl.
–– Comprovar compliment del RD 9/2005Comprovar compliment del RD 9/2005
–– Vetllar per a la protecciVetllar per a la proteccióó front la contaminacifront la contaminacióó del sòl arrel de ldel sòl arrel de l’’exercici de les seves exercici de les seves 

competcompetèències en matncies en matèèria de control preventiu de la contaminaciria de control preventiu de la contaminacióó..
•• RD 9/2005RD 9/2005

–– SolSol··licitar IS a licitar IS a ll’’atorgaratorgar llicllicèències o autoritzacions per a establiments diferents dncies o autoritzacions per a establiments diferents d’’una una 
APCAPC’’ss en emplaen emplaççaments on hi havia ubicada una APC.aments on hi havia ubicada una APC.

–– SolSol··licitar IS a licitar IS a ll’’otorgarotorgar llicllicèències quan es donin canvis dncies quan es donin canvis d’’usos en antics usos en antics 
emplaemplaççaments on hi havia aments on hi havia APCAPC’’ss

–– SolSol··licitar IS en motiu de clausura dlicitar IS en motiu de clausura d’’activitatactivitat
–– Comunicar a lComunicar a l’’ARC els casos que tinguin coneixement de ARC els casos que tinguin coneixement de ll’’existexistèència dncia d’’indicis indicis 

racionalsracionals que permetin pressuposar lque permetin pressuposar l’’existexistèència de contaminacincia de contaminacióó als efectes dals efectes d’’iniciar iniciar 
la pertinent investigacila pertinent investigacióó o lo l’’inici de declaraciinici de declaracióó de sòl contaminat, si sde sòl contaminat, si s’’escauescau
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Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

1. El soroll com a factor de contaminació

Soroll
És un contaminant que pot afectar la salut, la comoditat i el benestar de 
les persones. 

És molt subjectiu. Es podria definir el soroll com un so desagradable. O 
com un so que ens afecta negativament causant una molèstia.

Aquesta molèstia es pot manifestar com: cansament, irritabilitat...
Pot incidir i incideix,  negativament en la qualitat de vida. D’aquí a la 
importància que darrerament se li està donant tant pel que fa als mitjans 
de comunicació, administracions, etc...

Contaminació acústica
Increment significatiu dels nivells acústics del medi, un dels factors 
importants de deteriorament de la qualitat ambiental.
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Normativa:

• Llei 16/2002, de 28 de juny , de protecció contra la contaminació acústica

• Decret 245/2005, de 8 de novembre , pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració 
dels mapes de capacitat acústica.

• Decret 176/2009, de 10 de novembre , pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos

• Ordenances municipals

• Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i el R eial decret 1367/2007 , 
per a l’avaluació d’infraestructures de titularitat de l’Estat

2. Estat actual de l’àmbit normatiu

Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

DECRET 176/2009 (Reglament de la Llei 16/2002)

Disposició Transitòria Primera
Ordenances municipals (obligatòries > 5000 habitants)

1. Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin 
d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, 
les han d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el 
termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor.

2. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de 
prestar als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i 
administratiu necessari per a l’elaboració de les ordenances.

3. Mentre no es produeixi l’adaptació de les ordenances prevista en 
l’apartat primer, són d’aplicació directa les exigències i els paràmetres 
establerts en el Reglament, sempre que aquests siguin superiors als 
continguts a les ordenances.

2. Estat actual de l’àmbit normatiu



Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat dos models 
d’ordenança reguladora del soroll i de les vibracions, amb la 
col·laboració de:

Federació de Municipis de Catalunya

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Diputació de Barcelona

2. Estat actual de l’àmbit normatiu

Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

� Model A
Model d’Ordenança per a tots aquells municipis, que per la seva 
complexitat, necessiten regular, de manera àmplia, la contaminació
acústica.

� Model B
Model d’Ordenança per a tots aquells municipis que no tenen  
excessius problemes relacionats amb la contaminació acústica.

2. Estat actual de l’àmbit normatiu



Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

Objectius de Qualitat  Objectius de Qualitat  
Mapa de capacitat acMapa de capacitat ac úústicastica

elaborarelaborar

aprovar aprovar 

garantir que sgarantir que s’’atenguin les solatenguin les sol··licituds dlicituds d’’informaciinformacióó sobre les sobre les 
determinacions del mapa determinacions del mapa 

607070Zona  de sensibilitat acústica baixa (C) 

556565Zona  de sensibilitat acústica moderada (B)

506060Zona de sensibilitat acústica alta (A)

Ln (23h - 7h) Le (21h - 23h) Ld (7h - 21h) 

Valors límit d’immissió en dB(A)

Zonificació acústica del territori

2. Estat actual de l’àmbit normatiu
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---
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport 
o altres equipaments públics 

607070(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 

586868(C1) Usos recreatius i d’espectacles

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

556565(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

556565(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 

556565
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

506060(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 

475757(A3) Habitatges situats al medi rural

455555(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 

---(A1) Espais d’interès natural i altres 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)

Ln (23 h – 7 h) Le (21 h – 23 h) Ld (7 h – 21 h) 

Valors límit d’immissió en dB(A)

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

-Valors d’atenció: En les zones urbanitzades existen ts i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), 
(C1) i (C2), i per habitatges existents en medi rur al (A3), el valor límit d’immissió 
s’incrementa en 5 dB(A) 

2. Estat actual de l’àmbit normatiu
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353535Sales de lectura

404040Aules

Ús educatiu o cultural

304040Dormitoris

354545Zones d’estada

Ús hospitalari

304040Dormitoris

354545Habitacions d’estar

Habitatge o ús residencial

Ln(23 h – 8 h)Le(21 h – 23 h)Ld(8 h – 21 h)

Valors límit d’immissió

DependènciesÚs de l’edifici

Objectius de qualitat d’immissió interior:

2. Estat actual de l’àmbit normatiu
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2. Estat actual de l’àmbit normatiu

ACTIVITATS I VEÏNATGE. Ambient Exterior

556565(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 

536363(C1) Usos recreatius i d’espectacles

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

506060(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial

506060(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  

506060(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

455555(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 

425252(A3) Habitatges situats al medi rural 

405050(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)

Ln(23 h – 7 h)Le(21 h – 23 h)Ld(7 h – 21 h)

Valors límit d’immissió en dB(A)

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
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2. Estat actual de l’àmbit normatiu

� El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per 
a l’horari vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn.

Càlcul del nivell d’avaluació LAr

on: 

LAri és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de 
l’expressió:

LAr,i = LAeq,Ti + Kf,i + K t,i + K i,i

10

1

1
10log 10

AriLn

Ar i

i

L T
T =

  
=    

  
∑
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Correccions de nivell

Correcció per raó de components de baixes freqüències (Kf),

tonals (Kt) i impulsius (Ki)

� Quan en el procés de mesurament d’un soroll es percebin components de 
baixa freqüència, o de tonals emergents, o d’impulsius, o de qualsevol 
combinació entre components que provinguin de la font a avaluar, s’ha de 
dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions 
adequades.

� El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf+ Kt+Ki no ha de ser 
mai superior a 9 dB.

2. Estat actual de l’àmbit normatiu
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Nivell de soroll residual

� Si el nivell sonor d’immissió d’un entorn, incloent la font o les fonts a 
avaluar, és superior a 10 dB(A) respecte del nivell de soroll residual, no s’hi 
ha de fer cap correcció.

� Si la diferència és d’entre 3 i 10 dB(A), cal substreure el nivell de soroll 
residual segons l’expressió :

� Si la diferència és de menys de 3 dB(A), no s’hi pot aplicar aquesta 
correcció. S’ha de repetir el mesurament en un moment en què sigui 
possible incrementar-la o determinar mitjançant altres mètodes la 
contribució de la font o fonts, a l’entorn que s’ha d’avaluar.

( )10/,10/
1010log10 residLAeqLAeq −

2. Estat actual de l’àmbit normatiu
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2. Estat actual de l’àmbit normatiu

303030Sales de lectura, d’audició i exposició

353535Aules

Educatiu o cultural

253535Dormitoris

304040Zones d’estada

Hospitalari

404040Oficines (*)

353535Despatxos professionals

Administratiu i d’oficines

25**3030Dormitoris

303535Sales d’estar

Habitatge o ús residencial 

Ln(23 h – 8 h)Le(21 h – 23 h)Ld(8 h – 21 h)

Valors límit d’immissió

DependènciesÚs del local confrontant

(*) excepte en zones industrials
** activitats existents: + 3 dB(A)

ACTIVITATS I VEÏNATGE.Ambient Interior
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Avaluació

� El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per 
a l’horari vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn.

Càlcul del nivell d’avaluació LAr

� El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el 
període d’avaluació o un nivell de soroll representatiu de les diferents fases, 
mitjançant l’expressió següent:  

on: 

� LAri és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de 
l’expressió:

LAr,i = LAeq,Ti + Kf,i + K t,i + K i,i

10

1

1
10log 10

AriLn

Ar i

i

L T
T =

  
=    

  
∑
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El Departament de Medi Ambient i Habitatge és l’òrg an 
autonòmic competent en l’acreditació d’Entitats de P revenció
de la Contaminació Acústica. Requisits per a l’acred itació:

Organització i qualitat:

Requisits tècnics:

Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EP CA)

� Estructura i sistema de qualitat d’acord amb els requisits establerts al 
Decret: UNE-EN ISO/IEC 17020 i UNE-EN ISO/IEC 17025 

� Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

� Instruccions tècniques específiques d’acreditació i/o capacitació de 
personal (titulació, formació general i formació específica)

� Disposar de mitjans i equips segons les instruccions tècniques del 
DMAH
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Camps d’actuació

Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica

� El control de nivells sonors en activitats i 

infraestructures

� El control de nivells de vibracions en 

activitats i infraestructures

� El control de la qualitat acústica en 

l’edificació: aïllament acústic “in situ”

� L’avaluació acústica del territori

Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

3. Plans d’actuació

1. Plans específics de mesures per minimitzar l’impa cte 
acústic

2. Plans d’acció en matèria de contaminació acústica

3. Planejament
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3. Plans d’actuació

Plans específics de mesures per minimitzar l’impact e acústic

1. En les zones acústiques en les quals se sobrepassin els objectius 
de qualitat acústica, les administracions competents o els titulars dels 
emissors acústics, a requeriment i amb l’aprovació d’aquestes, han 
d’elaborar plans específics de mesures per minimitzar l’impacte 
acústic que estableixin un termini plausible i que tinguin en compte 
els mitjans per finançar-los, fins a assolir l’objectiu de qualitat.  

2. Els plans han de contenir les mesures correctores que cal aplicar 
als emissors acústics, segons el seu grau de participació en l’estat de 
la situació i les vies de propagació, així com els responsables de la 
seva adopció, el calendari d’execució, la quantificació econòmica de 
cada una d’aquestes i, quan sigui possible, un projecte de 
finançament.
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3. Plans d’actuació

Plans específics de mesures per minimitzar l’impact e acústic

3. En el cas que les mesures correctores previstes en els plans 
específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic no puguin evitar 
l’incompliment dels objectius de qualitat acústica, s’han d’aplicar 
mesures correctores específiques perquè, a llarg termini, es millori la 
qualitat acústica i, en particular, perquè no s’incompleixin els objectius 
de qualitat acústica aplicables a l’espai interior d’acord amb el seu ús.
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OBJECTIU: Millorar la qualitat acústica de les zones considerades com a 
prioritàries on el nivell d’immissió del soroll supera els valors límit establerts i 
reduir el nombre d’habitants exposats . 

Ajuntament de Barcelona. Pla específic a les Zones de Superació per oci nocturn

3. Plans d’actuació

Plans específics de mesures per minimitzar l’impact e acústic
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Sant Cugat del Vallès

Ronda Nord entre Rotonda de 
Roquetes i Rotonda de Coll
Favà

3. Plans d’actuació

Plans específics de mesures per minimitzar l’impact e acústic



Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

Després de la intervenció

3. Plans d’actuació

Plans específics de mesures per minimitzar l’impact e acústic
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3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica

• Preservació i millora estratègica de la qualitat acú stica

Els plans d’acció han de determinar les actuacions que cal realitzar i 
el seu calendari d’execució durant un període de ci nc anys per al 
compliment de:

a) Afrontar globalment les qüestions que fan referèn cia a la 
contaminació acústica en les zones corresponents.

b) Determinar les accions prioritàries que cal real itzar en cas que 
se superin els valors límit d’emissió o immissió o 
s’incompleixin els objectius de qualitat acústica.

c) Protegir les zones tranquil·les en les aglomerac ions i a camp 
obert contra l’augment de la contaminació acústica.
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ProcProcéés ds d’’elaboracielaboracióó i aprovacii aprovacióó

Definició del pla de acció.
Línies d’actuació

Exposició pública

Definició final del pla d’acció
Línies d’actuació

Definició de les línies d’actuació a nivell 
d’execució
Desenvolupament de les accions correctores:

- Realització d’estudis de detall (ex: projecte 
constructiu)
- Definició de terminis
- Definició dels responsables de la seva execució
- Definició dels mecanismes de seguiment

Presa de 
decisions:
Prioritats

Aprovació del pla

Informació i/o 
participació
ciutadana

Informació pública 
del pla d’acció

Un dels aspectes clau 
dels plans és la 
informació a la població.
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Requisits previs Requisits previs 
MSAE – Mapa de Situació Acústica Existent

MCA – Mapa de Capacitat Acústica

MES – Mapa Estratègic de Soroll

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Resultats dels MES

Estudi en detall

Anàlisi

Presa de decisions

1

2

3

4

Elaboració de document del PA5

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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1 1 –– Resultats del MESResultats del MES

Per decidir on s’aplicaran o on es prioritzaran mesu res correctores, cal 
tenir pou dades. Cal treballar les dades del mapa e stratègic de soroll 
(MES).

� Zones amb superació de nivells. Quin grau de superac ió ?
� Zones amb població exposada.
� Situació de receptors sensibles.

Caldrà treballar estadísticament les dades del SIG i incorporar 
informació addicional.

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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2 2 –– Estudi en detallEstudi en detall

A l’hora de decidir els tipus d’accions correctores més adients en cada 

cas, pot ser necessari informació més detallada del problema, no 

sempre serà així, però pot ser important, per exemple, conèixer la 
composició d’una via de trànsit elevat, o les característiques 

acústiques d’una zona industrial.

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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3 3 –– AnAnààlisilisi

Per realitzar l’anàlisi de les diferents situacions es recomana, l’ús del 
SIG:

- Els MSAE, MCA i MES, estan com a informació en diferents capes.

- S’hauran d’obtenir càlculs del benefici sobre la pob lació de les 
mesures correctores del PA.

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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4 4 –– Presa de decisionsPresa de decisions

� Trams que compleixen Ln > 55 dB(A), en receptors tip us 
habitatges o zones residencials.
� Trams que compleixen Ln > 50 dB(A), en receptors sen sibles 
tipus sanitaris.
� Trams que compleixen Ld > 60 dB(A), en receptors sen sibles 
tipus sanitaris i/o docents.

En zones tranquil·les

1. Zones declarades ZEPQA.
2. Zones que compleixen amb :

•Ld < 55 dB(A)
• Ln < 45 dB(A)

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica

Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

Elaboració 
document PA

Anàlisi

Presa de decisions Decisions 
tècniques

Decisions 
Socials, polítiques 
i/o econòmiques

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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5 5 –– ElaboraciElaboracióó del document del PAdel document del PA

Aquest document, seguint el model de la memòria tècnica dels MES, 

tindrà unes 10 pàgines, amb tres blocs:

a) Un primer bloc genèric sobre la metodologia utilitzada.

b) Un segon bloc amb les dades de l’aglomeració, resultats del MES i 
mesures existents.

c) Un tercer bloc amb les mesures previstes a llarg termini, el 

calendari d’execució i el benefici sobre la població.

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Accions possiblesAccions possibles

Desenvolupament per part de 
DMAH, d’un catàleg de 

solucions, que pugui servir com a 
informació de base per prendre 
decisions, amb un àmbit 

municipal.

Aquest catàleg és un recull de la 

informació que es troba en 
projectes europeus de recerca i 
d’experiències que s’han realitzat 

en altres ciutats/ aglomeracions.

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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GRUP D’ACTUACIÓ TIPUS D’ACTUACIÓ

Infraestructures
• Viaries
• Ferroviàries
•Aèries

Industria i  
activitats

Obres i treballs 
en via pública

Planificació i 
disseny urbà

Instal·lacions i 
convivència 

urbana

REGULACIÓ I COMPLIMENT DE LA 
LEGISLACIÓ

INVERSIONS

ESTRATEGIES

SENSIBILITZACIÓ I 
CONSCIENCIACIÓ

INCENTIUS

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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1. Compliment dels objectius de qualitat;
2. Limitació horària d’activitats sorolloses;

3. Compliment de les directives referents als nivells d’emissió, com la de 
maquinaria d’us a l’aire lliure 2000/14/CE i modificacions posteriors;
4. Controls dels nivells d’emissió de vehicles.

RegulaciRegulacióó i compliment de la legislacii compliment de la legislacióó

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Incentius, que poden ser econòmics o no econòmics:
1. Creació de distintius de qualitat per activitats que compleixin amb uns
determinats requisits;
2. Foment del vehicle compartit;
3. Foment de l'ús de la bicicleta per trajectes curts;

4. Renovació de vehicles privats o electrodomèstics, per més silenciosos.

IncentiusIncentius

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Inversions, tant pel que fa a equipament, infraestructures o personal:
1. Renovació de vehicles dels serveis municipals;

2. Instal·lació d’asfalts sonoreductors;
3. Instal·lació de passos - zebra elevats i sistemes reductors de velocitat;
4. Dotar a les administracions locals, de personal i equipament adequat per 
portar a terme el control de la contaminació acústica.

InversionsInversions

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Mesures estratègiques a mig i llarg termini:

1. Plans de mobilitat específics als centres de treball i 
grans polígons industrials;

2. Nous desenvolupaments urbanístics, amb la reducció
de la relació entre la altura dels edificis i l’ample de 
carrer;
3. Construcció d’edificis pantalla, amb altre usos no 
residencials, zones esportives o zones verdes;

4. Tenir cura de les zones de soroll;
5. Disseny de les noves zones residencials, tant pel que 
fa a les façanes exposades, com en la distribució
interior, pensant en les sales sensibles al soroll.

EstratEstratèègiquesgiques

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Sensibilització i conscienciació en tots els àmbits de la societat:

1. Campanyes d’educació ambiental;
2. Formació a sectors específics, com conductors de vehicles de transport públic, 
per un ús més silenciós i eficient;

3. Formació a tècnics i agents de policia local, per l’agilització de la resolució de 
denuncies i expedientes;
4. Sensibilització d’usuaris i propietaris d’activitats d’oci nocturn.

SensibilitzaciSensibilitzacióó i conscienciacii conscienciacióó

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Finalment calen eines per valorar i quantificar les possibles accions.
La complexitat en la posta en marxa de la mesura. Aquesta complexitat pot ser 

deguda a una complexitat tècnica alta, o a un temps d’execució alt;
1. Els costos que suposa, portar a la pràctica o executar la mesura. Costos 

estimats econòmicament;

2. El benefici que es pot obtenir, des del punt de vista acústic, valorant la 
disminució en dB(A).

ValoraciValoracióó

INCIDÈNCIA MOLT IMPORTANT5

INCIDÈNCIA IMPORTANT4

INCIDÈNCIA MODERADA3

INCIDÈNCIA BAIXA2

INCIDÈNCIA MÍNIMA1

SIGNIFICATESCALA VALORS

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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Estructura de les fitxesEstructura de les fitxes

Exemples: situacions o aglomeracions on s’ha executat (9)

Indicadors de seguiment: com es realitzarà el seguiment de l’efectivitat de l’acció (8)

Valoració (7)

Eficiència: eficiència acústica de l’acció(6)Costos: estimació de costos(5)

Informació: informació de l’acció, descriptiva, tipus, fotos,....(4)

A qui s’adreça (3)Qui és el responsable de l’execució (2)

Font: al tipus de font que s’aplicarà (!)

Descripció: breu descripció de l’acció

Títol: títol de l’acció

SENSIBILITZACIÓESTRATÈGICAINVERSIÓINCENTIUNORMATIU

5 grups d’actuacions

Informació de la valoració

3. Plans d’actuació

Plans d’acció en matèria de contaminació acústica
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PLANEJAMENT TERRITORIALPLANEJAMENT TERRITORIAL

PLANEJAMENT URBANÍSTICPLANEJAMENT URBANÍSTIC

PLANS ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPALPLANS ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

3. Plans d’actuació. Planejament
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�� PlanejamentPlanejament

LL’’informe de informe de sostenibilitatsostenibilitat ambiental dels plans territorials i urbanambiental dels plans territorials i urbaníístics stics 
sotmesos a avaluacisotmesos a avaluacióó ambiental ha dambiental ha d’’integrar els objectius de qualitat integrar els objectius de qualitat 
acacúústica i la manera com aquests objectius es tenen en compte en lastica i la manera com aquests objectius es tenen en compte en la
seva elaboraciseva elaboracióó i aprovacii aprovacióó..

�� Noves construccionsNoves construccions
No poden concedirNo poden concedir--se noves llicse noves llicèències de construccincies de construccióó dd’’edificacions edificacions 
destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturaldestinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals si els s si els 
ííndexs ndexs dd’’immissiimmissióó incompleixen els objectius de qualitat acincompleixen els objectius de qualitat acúústica que stica que 
siguin dsiguin d’’aplicaciaplicacióó en les corresponents zones acen les corresponents zones acúústiques, excepte en stiques, excepte en 
aquelles zones urbanitzades existents en les quals saquelles zones urbanitzades existents en les quals s’’incompleixin els incompleixin els 
objectius de qualitat acobjectius de qualitat acúústica, o per raons excepcionals dstica, o per raons excepcionals d’’interinterèès ps púúblic blic 
degudament motivades, sempre que, en ambddegudament motivades, sempre que, en ambdóós casos, es compleixin s casos, es compleixin 
els objectius aplicables a lels objectius aplicables a l’’espai interior.espai interior.

3. Plans d’actuació . Planejament
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�� Abans que sAbans que s’’atorguin els permisos i les llicatorguin els permisos i les llicèències corresponents, ncies corresponents, 
ll’’ajuntament ha de comprovar que el projecte bajuntament ha de comprovar que el projecte bààsic dsic d’’una nova una nova 
construcciconstruccióó presentat,  recull els objectius de qualitat acpresentat,  recull els objectius de qualitat acúústica exigibles i stica exigibles i 
preveu les mesures necesspreveu les mesures necessààries per al seu compliment, i tambries per al seu compliment, i tambéé que que 
aquestes mesures i objectius es fan efectius tant en el projecteaquestes mesures i objectius es fan efectius tant en el projecte
dd’’execuciexecucióó com en les fases dcom en les fases d’’ordenaciordenacióó i de disseny.i de disseny.

�� Si el projecte bSi el projecte bààsic dsic d’’una nova construcciuna nova construccióó no compleix el que disposen no compleix el que disposen 
els apartats anteriors  el procediment administratiu dels apartats anteriors  el procediment administratiu d’’atorgament resta en atorgament resta en 
suspens fins que ssuspens fins que s’’acrediti el seu compliment o previsiacrediti el seu compliment o previsióó..

3. Plans d’actuació . Planejament
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• Objectius de qualitat – zonificació acústica

• Delimitació de les zones de soroll.

• Les seves limitacions per a determinats usos del sòl, activitats, 
instal·lacions, construccions o edificacions en la xarxa de vies urbanes

• Les infraestructures de transport, existents o planificades.

Contingut acContingut ac úústic dels Plans dstic dels Plans d ’’OrdenaciOrdenaci óó UrbanUrban íística Municipal stica Municipal 
(POUM)(POUM)

3. Plans d’actuació . Planejament
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El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de pr estar 
el suport tècnic, jurídic i administratiu

Accions de suport

Normativa

Publicació d’un recull legislatiu i dos Models d’Ordenances

Mapes de capacitat acústica

Suport tècnic per a l’elaboració o adequació de mapes

Canvis en les metodologies d’avaluació de la contami nació acústica

Suport tècnic per a dur a terme avaluacions d’escenaris acústics

Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

Formació tècnica, gratuïta, a l’Escola d’Administrac ió Pública

Barcelona: 

Curs sobre l’avaluació i la gestió ambiental de la co ntaminació acústica (40 
hores). 

Adreçat a responsables i personal tècnic en les àrees d’activitats, urbanisme i medi 
ambient. 

Curs sobre el mesurament i l’avaluació del soroll (2 0 hores). 

Adreçat a personal tècnic que hagi de realitzar mesuraments acústics. 
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Jornades a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, ( dates a concretar),
adreçades a operadors jurídics dels ens locals que treballin en el camp de 
la contaminació acústica, 

WEB

- Guies per a la gestió i avaluació de la contaminació acústica

Exemples d’avaluació d’escenaris diversos

- Programari NIVAVAL , versió 2

- Respostes a preguntes freqüents sobre :

Aspectes generals

Activitats

Relacions de veïnat

Inspecció

Metodologies de mesurament

Vehicles de motor i ciclomotors

Models d’Ordenança reguladora del soroll i vibracio ns

GRÀCIES

Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica

acustica.dmah@gencat.cat
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La contaminació atmosfèrica. Plans d’actuació. 
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LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA

PLANS D’ACTUACIÓ

Direcció general de Qualitat Ambiental 

Departament de Medi Ambient i Habitage
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Evolució de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona

Plans de millora de qualitat de l’aire

ÍNDEX
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Evolució de la qualitat de l’aire a la ciutat de 
Barcelona.

La qualitat de l’aire a Catalunya s’avalua mitjançant mesures recollides per la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i 
modelitzacions tal i com recull la normativa.

Actualment es disposa de 141 punts de mesurament, 591 mesuradors de 
contaminants que faciliten 9.000.000 de dades anuals.
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95Municipis on hi ha punts de mesurament de la XVPCA
275Nombre de mesuraments automàtics (c)

79Nombre de punts de mesurament amb mesuraments automàtics
316Nombre de mesuraments manuals (b)

113Nombre de punts de mesurament amb mesuraments manuals
140Nombre de punts de mesurament (a)

Estadístics de la XVPCA a 31 de desembre de 2009

(a) Els punts on hi ha mesuraments manuals i automàtics només es compten una vegada
(b) S’han considerat els mesuraments de PM10, PM2.5, HCl, Cl2, benzè, benzo(a)pirè, PST, As, Cd, Ni, Pb i pluja àcida
(c) S’han comptat com a mesuraments automàtics: CO, H2S, SO2, NOx, O3, PM10 automàtics, analitzador de pluja àcida

Contaminants avaluats:
– SO2, NOx, CO, PM10, benzè, Cl2, HCl, 

H2S
– O3
– As, Cd, Ni, Pb, HAP (BaP)
– PM2.5 

Infraestructures per mesurar la contaminació
atmosfèrica
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Punts de mesurament de la 
xarxa 2009
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SO2NO2

Avaluació de la qualitat de l’aire 2009 
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PM10 O3

Avaluació de la qualitat de l’aire 2009 
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CO

benzè

As, Cd, Ni, Pb i 
Cl2

PM2.
5

HCl

Avaluació de la qualitat de l’aire 2009 
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Partícules en suspensió
inferiors a 10 micres 
(PM10)

Òxids de nitrogen 
(NO2)

Delimitació territorial de la 
Zona de Protecció
Especial (Decret 
226/2006)



11

Situació del territori 
respecte a NO2 i PM10
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Badalona Barcelona (Ciutadella) Barcelona (Eixample)

Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi)          Barcelona (Poblenou)                   Barcelona (Sants)                      

Cornellà de Llobregat            El Prat de Llobregat (Pl. de l'esglèsia) Gavà (c/ Progrés)

Gavà (Parc del Mil.lenni) L’Hospitalet de Llobregat              Sant Adrià de Besòs

Sant Vicenç dels Horts                 Santa Coloma de Gramenet  Barcelona (Parc Vall d'Hebrón)

Zona de superació
del VL

Zona de 
compliment del VL

Avaluació dels òxids de nitrogen a la Zona 1:
Evolució de la mitjana anual de diòxid de nitrogen

NO
2
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Evolució dels òxids de nitrogen a la Zona 1
NO
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Avaluació dels òxids de nitrogen a la Zona 1:
Evolució de la mitjana anual de les estacions de 
trànsit
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Avaluació dels òxids de nitrogen a la Zona 1:
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Barberà del Vallès                     Granollers (av. Joan Prim) Granollers (Joan Vinyoli)              

Martorell                              Mollet del Vallès                      Montcada i Reixac                      

Rubí                                   Rubí (Ca'n Oriol)                       Sabadell (Gran Via)

Sabadell (pl. Creu de Barberà) Sant Andreu de la Barca                Sant Cugat del Vallès                  

Santa Perpètua de Mogoda               Terrassa                               Mollet del Vallès (antiga)                     

Santa Perpètua de Mogoda (antiga) Granollers (c/ Francesc Macià)

Avaluació dels òxids de nitrogen a la Zona 2:
Evolució de la mitjana anual de diòxid de nitrogen

NO
2
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Evolució de diòxid de nitrogen a la Zona 2
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Barcelona (c/ Lluís Solé i Sabarís) Barcelona (Eixample) Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi)

Barcelona (pl. Universitat) Barcelona (Zona Universitària) Barcelona (Sants)

Esplugues de Llobregat (esportiu La Plana) L'Hospitalet de Llobregat M olins de Rei (pl. del M ercat M unicipal)

M olins de Rei (A juntament) El Prat de Llobregat (pl. de l'Església) Sant Adrià de Besòs

Santa Coloma de Gramenet (A juntament) Sant Feliu de Llobregat Sant Vicenç dels Horts (Col·legi Sant Josep)

Sant Vicenç dels Horts (Verge del Rocío) Barcelona (Port Vell) Esplugues de Llobregat (esco la Isidre M artí)

Barcelona (IES Goya) Barcelona (IES Verdaguer) Barcelona (Vall d'Hebrón)

Avaluació de les partícules en suspensió a la Zona 
1:
Evolució de la mitjana anual de PM10

PM10
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Trànsit  ZQA1 Industrial ZQA1 Fons ZQA1

-6Estacions fons

17Estacions industrial

4Estacions trànsit

6Total estacions

reducció (%)

Avaluació de les partícules en suspensió a la Zona 
1

PM1
0
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Barberà del Vallès (A juntament) Caldes de M ontbui (Ajuntament) Castellar del Vallès (A juntament)
Castellbisbal (av. Pau Casals) Castellbisbal (M irador del Llobregat) Granollers (Vinyo li-Fo ix)
M artorell (c/ Canyameres - c/ Sant A. M . Claret) M ollet del Vallès  (P ista M unicipal d'Atletisme) M ontcada i Reixac (pl. de Lluís Companys)
M ontcada i Reixac (Ajuntament) M ontornès del Vallès (Escola M arinada) M ontornès del Vallès (pl. del Poble)
Pallejà (M ercat M unicipal) Rubí (A juntament) Rubí (Ca n'Orio l)
Sabadell (Esco la Industrial) Sabadell (Gran Via - cra. de Prats) Sant Andreu de la Barca (Escola Josep Pla)
Sant Cugat del Vallès Santa Perpètua de M ogoda Sentmenat (Ajuntament)
Terrassa (M ina Pública d'Aigües) Terrassa (rambla del Pare Alegre) Rubí (Escardívol)
el Papio l (centre dia Josep Tarradellas)

Avaluació de les partícules en suspensió a la Zona 
2:
Evolució de la mitjana anual de PM10

PM10



21

20

40

60

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

anys

M
itj

an
a 

an
ua

l P
M

10
 (u

g/
m

3 )

Trànsit ZQA2 Industrial ZQA2 Fons ZQA2

0Estacions fons

3Estacions industrial

7Estacions trànsit

3Total estacions

reducció (%)

Evolució de les partícules en suspensió a la Zona 2
PM10
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Evolució de la mitjana anual del diòxid de nitrogen 
(NO2) estacions trànsit 
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VLa+MdT VLa
Barcelona (Eixample) Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi)          
Barcelona (Poblenou)                   Barcelona (Sants)                      
Dades indicatives

Valor límit anual = 40 g/m3
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Estacions  trànsit

Estació de Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi)
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Estacions de fons

Estació de Barcelona (Ciutadella)
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Evolució de la mitjana anual del diòxid de nitrogen 
(NO2) estacions fons
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VLa+MdT VLa
Barcelona (Ciutadella) Barcelona (Parc Vall d'Hebrón)
Dades indicatives

Valor límit anual = 40 g/m3
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VLa + MdT  VLa Barcelona (Eixample)

Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) Barcelona (pl. Universitat) Barcelona (Sants)

Barcelona (Poblenou) Dades indicatives

Evolució de la mitjana anual de les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) estacions trànsit

Valor límit anual = 40 g/m3
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Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi) Barcelona (pl. Universitat)

Barcelona (Sants) Barcelona (Poblenou)

Dades indicatives

Evolució del número de superacions del valor límit diari de les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10) estacions trànsit

Número superacions

permeses = 35
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VLa + MdT  VLa
Barcelona (Zona Universitària) Barcelona (Torre Girona)
Barcelona (IES Goya) Barcelona (c/ Lluís Solé i Sabarís)
Barcelona (IES Verdaguer) Barcelona (Vall d'Hebrón)
Dades indicatives

Evolució de la mitjana anual de les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) estacions fons

Valor límit anual = 40 g/m3
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Pla de millora de la qualitat de l’aire

- La Unió Europea estableix valors límit de qualitat de l’aire per tal de 
preservar la salut de les persones i el medi

- En cas de superar aquests valors els organismes competents han de 
redactar plans de d’actuació per millorar la qualitat de l’aire 

Per què?

Objectiu

Altres millores ambientals
Reducció de les emissions de contaminants: millora de la qualitat de l’aire (salut)

- Reducció de les emissions de CO2 (canvi climàtic)

- Disminuir la contaminació acústica

- Reducció del consum energètic
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Pla de millora de la qualitat de l’aire

El Decret 152/2007, de 10 de juliol:

Aprova el Pla d’Actuació a aplicar als municipis declarats zones de 
protecció especial mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

El Decret 203/2009, de 22 de desembre:

Prorroga el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric fins a l’aprovació d’un nou Pla.



31

Pla de millora de la qualitat de l’aire. Zona afectada

Zona 2 
(PM10): 
24 
municipis 

Zona 1 
(PM10 i 

NO2):
16 

municipis
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Pla de millora de la qualitat de l’aire

Activitats industrials
Activitats energètiques
Activitats extractives
Transport terrestre (urbà, interurbà i carreteres principals)
Transport marítim
Transport aeri
Sector domèstic

Fonts d’emissió de contaminants a l’aire considerades
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Pla de millora de la qualitat de l’aire

Contribució de cada sector a les emissions

4%5%4%Domèstic
-6%-Transport aeri
-9%8%Transport marítim

46%40%52%Transport terrestre
12%--Activitats extractives

0,004%9%8%Energia
38%31%28%Indústria
PM10NO2PM10

ZONA 2ZONA 1SECTOR



34

Pla de millora de la qualitat de l’aire

TOTAL:  73  MESURES

- Prevenció: 10
- Indústria: 27
- Energia: 4
- Transport terrestre: 6
- Transport marítim:   8
- Transport aeri: 3
- Sector domèstic: 4
- Sensibilització: 11

El pla d’actuació està constituït per 73 mesures en 7 àmbits amb l’objectiu 
de reduir les emissions de contaminants de les diferents fonts considerant la 
seva incidència en l’entorn
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Pla de millora de la qualitat de l’aire. 
Transport terrestre

Transport terrestre - increment de la quota de transport sostenible:

Plans de mobilitat als centres de treball i centres generadors de mobilitatSTIQTS03

Plans de mobilitat urbana STIQTS02

Pla director de la mobilitat de la Regió Metropolitana de BarcelonaSTIQTS01

MESURACODI

Transport terrestre - augment de l’eficiència dels diferents modes de transport:

Ambientalització dels vehicles pesants dels serveis públicsSTAE03

Gestió de la velocitat de circulació a les vies ràpidesSTAE02

Aplicació de les normatives Euro IV i V relatives a l’homologació de vehiclesSTAE01

MESURACODI

Reducció 30%



36

Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Ambientalització de vehicles

Vehicles pesants dièsel (tara > 3,5 t)  de tipus convencional, euro I ,euro II, i 
euro III, vinculats a la prestació de serveis públics (autobusos,vehicles 
recollida escombraries, camions de neteja viària, …):

– Substituir per vehicles de gas natural o combustibles o tecnologies 
equivalents o més netes.

o bé

– Instal·lar filtres de partícules adequats.
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Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Port de Barcelona

Estratègia per a la reducció de les emissions al recinte portuariSTP08

Renovació de la maquinària auxiliar de càrrega i descàrregaSTP07

Millores en la manipulació de materials pulverulents a dojoSTP06

Modificació de l'esquema de les taxes portuàriesSTP05

Subministrament elèctric a vaixellsSTP04

Renovació anticipada de la flota d’embarcacions interiorsSTP03

Potenciació del transport ferroviari de mercaderiesSTP02

Introducció de requeriments ambientals a la flota de camions de transport de contenidors que 
operen al Port de Barcelona

STP01

MESURACODI

Reducció 20% NO2 / 10% PM10
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Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Aeroport del Prat de Llobregat

Pla de millora d’operativa a terraSTA03

Substitució progressiva dels vehicles que operen a l’interior de l’AeroportSTA02

Subministrament elèctric a les aeronausSTA01

MESURACODI

Reducció 20%
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Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Sector industrial

Reducció 30%

Mesures concretes per  23 establiments industrials concrets:

Cimenteres

Aceries

Incineració de residus 

Vidreres

Ceràmiques

i establiment de requeriments específics per 3 
sectors: activitats extractives, plantes asfàltiques, 
plantes i formigoneres
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Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Sector energètic

Mesures concretes per  3 establiments energètics concrets: 

3 Centrals Tèrmiques (cicle combinat)

i establiment de requeriments específics per la  combustió industrial i la 
cogeneració

Reducció 30%
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Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Sector domèstic

- Decret 21/2006 sobre ecoeficiència en edificis.

- Codi tècnic de la Construcció.

- Pla de Renovació per calefaccions domèstiques i calderes.

- Renovació electrodomèstics.
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Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Sensibilització i formació

11 mesures per incrementar la conscienciació ciutadana 
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Desenvolupament d’una xarxa de distribució de gas natural vehicular a la Regió
Metropolitana de Barcelona.PR10

Criteris ambientals per minimitzar la resuspensió de partícules atribuïbles al trànsit per
vials no pavimentats.PR09

Criteris ambientals per minimitzar la resuspensió de partícules atribuïbles al trànsit per
vials pavimentats.PR08

Criteris ambientals a aplicar en la construcció, la rehabilitació i la demolició d’edificis i 
estructures.PR07

Criteris ambientals a aplicar  en l'execució d'obres públiques.PR06

Criteris ambientals a aplicar a les instal·lacions temporals de manipulació de materials
pulverulents.PR05

Criteris ambientals a aplicar per a l’autorització d'activitats extractives.PR04

Criteris ambientals a aplicar per a l’aprovació de modificacions d’infraestructures 
existents o de noves infraestructures.PR03

Criteris ambientals a aplicar per a l’autorització de modificacions substancials 
d’activitats industrials i energètiques i en la implantació de noves activitats.PR02

Criteris ambientals a aplicar per a l’aprovació de plans d’ordenació urbanística.PR01

MESURACODI

Pla de millora de la qualitat de l’aire.
Prevenció
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www.gencat.cat

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ



Habitatge i mobilitat

El pla de l’habitatge i el paper dels ajuntaments en el seu desenvolupament.
Josep M. Vilanova Claret, doctor arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya; especialista en urbanisme

Eines per a la planificació d’un barri nou.
Jaume Carné Cabré, arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya

3a
sessió

18/06/10
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El pla de l’habitatge i el paper dels ajuntaments en el seu desenvolupament
Josep M. Vilanova, dr.arquitecte – 18 de juny de 2010
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maig 2010 – aprovació inicial



PLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABITATGEPLA TERRITORIAL SECTORIAL D’HABITATGE

ÉS EL MÀXIM INSTRUMENT DE LA PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL I PROGRAMACIÓ D'HABITATGE CREAT PER LA 
LLEI DEL DRET A L'HABITATGE 2008, I ÉS PROMOGUT PEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
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TÉ RANG DE PLA TERRITORIAL SECTORIAL SEGONS LA LLEI 
DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 1983, DESPLEGA EL PLA 
TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA DE 1995 I ES 
COORDINA AMB EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES.

Les determinacions en matèria d’infrastructures de la mobilitat, 
àrees d’activitat econòmica i previsions de creixement dels 
assentaments urbans del Programa de Planificació Territorial son 
vinculants per aquest Pla Sectorial i pels instruments de 
desenvolupament que s’estableixen.

Àmbits territorials del Pla
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NECESSITATS REPTE 1 PROPOSTES REPTE 1
Habitatge assequible, sobretot pels joves

ACUMULADES 200.000 habitatges SÒL PER A HPO 250.000 habitatges objectiu 1.1

NOVES 2007-2016 240.000 habitatges CONSTRUÏR NOU HPO 160.000 habitatges objectiu 1.2
60% necessitat d'ajuts 64.000 lloguer

96.000 compra
SUMA 440.000 habitatges

MOBILITZAR HABITATGE NO PRINCIPAL 62.000 habitatges objectiu 1.3
62.000 lloguer social

AJUTS DIRECTES A COMPRA I LLOGUER 140.000 famílies objectiu 1.4
100.000 compra
40.000 lloguer

ROTACIÓ PARC PÚBLIC 20.000 habitatges objectiu 1.5

BALANÇ -58.000 habitatges SUMA 382.000 habitatges

NECESSITATS REPTE 2 PROPOSTES REPTE 2
Millores del parc d'habitatges 103.748 edificis anteriors a 1961

AJUTS A LA REHABILITACIÓ 200.000 habitatges REHABILITACIÓ GENERAL 300.000 habitatges objectiu 2.1
63% del total de la rehabilitació 247.000 general

48.000 parc públic
MILLORES EN L'ACCESSIBILITAT 100.000 habitatges 5.000 remodelació de barris

2,8% del total d'habitatges
ACCESSIBILITAT FÍSICA 100.000 habitatges objectiu 2.3

SUMA 300.000 habitatges

Necessitats i Propostes del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-16
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NECESSITATS REPTE 3 PROPOSTES REPTE 3
Gent gran i diversitats funcionals

GENT GRAN <2,5 IPREM 40.000 habitatges GENT GRAN 35.000 habitatges objectiu 3.1
20.000 ajuts

15.000 habitatges dotacionals
BALANÇ -5.000 habitatges

DIVERSITAT FUNCIONAL <2,5 IPREM 40.000 habitatges DIVERSITAT FUNCIONAL 35.000 habitatges objectiu 3.2
(compresos en altres objectius) 5.000 3% parc HPO

10.000 ajuts
20.000 edificis

BALANÇ -5.000 habitatges

NECESSITATS REPTE 4 PROPOSTES REPTE 4
Prevenir l'exclusió social

3,3% LLARS <65 ANYS i <2,5 IPREM 65.000 llars PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ 60.000 llars objectiu 4.1
20.000 ajuts lloguer
15.000 ajuts desnonaments
12.500 ajuts hipoteques

12.500 habitatges socials nous
BALANÇ -5.000 habitatges

NECESSITATS REPTE 5 PROPOSTES REPTE 5
Resoldre el mal allotjament

SENSE SOSTRE 6.000 persones PROVEÏR HABITATGE 23.000 habitatges objectiu 5.1
15.000 habitatges d'inclusió

INFRAHABITATGE 10.000 habitatges 8.000 habitatges d'acollida

SOBREOCUPACIÓ 10.000 habitatges

SUMA 26.000 habitatges

BALANÇ -3.000 habitatges

Necessitats i Propostes del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-16
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Necessitats i Propostes del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-16

PRESSUPOSTOS PER ACTUACIONS DEL PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE

MOBILITZAR SÒL PER A HPO 250.000 habitatges 1.914 milions

CONSTRUÏR NOU HPO 64.000 lloguer 2.052
96.000 compra

5.000 adaptats

PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ 12.500 habitatges socials nous 355

GENT GRAN 15.000 habitatges dotacionals 427

MAL ALLOTJAMENT 7.500 habitatges d'inclusió 14 2/3 parts del total d'inclusió
(s'estima un 50% amb habitatge nou) 4.000 habitatges d'acollida 153 2/3 parts del total d'acollida

HABITATGE NOU 199.000 habitatges 3.001 milions

TOTAL PTS HABITATGE 4.915 milions
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Necessitats i Propostes del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-16

PRESSUPOSTOS PER ACTUACIONS DEL PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE

MOBILITZAR HABITATGE NO PRINCIPAL 62.000 lloguer social 36

ROTACIÓ PARC PÚBLIC 20.000 habitatges * dins de inversions parc públic

MAL ALLOTJAMENT 7.500 habitatges d'inclusió 7 1/3 parts del total d'inclusió
(s'estima un 50% amb habitatge no principal) 4.000 habitatges d'acollida 76 1/3 parts del total d'acollida

HABITATGE NO PRINCIPAL MOBILITZAT 93.500 habitatges 119 milions

REHABILITACIÓ GENERAL i 247.000 general 160 rhb general
ACCESSIBILITAT FÍSICA 164 plans ascensors

48.000 parc públic 531 pla d'obres d'ADIGSA

5.000 remodelació de barris 594 remodelació de barris

HABITATGES REHABILITATS 300.000 habitatges 1.449 milions

TOTAL PTS HABITATGE 1.568 milions
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Necessitats i Propostes del Pacte Nacional per a l'Habitatge 2007-16

PRESSUPOSTOS PER ACTUACIONS DEL PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE

AJUTS DIRECTES A COMPRA I LLOGUER 140.000 famílies 972

GENT GRAN <2,5 IPREM 20.000 ajuts 371

PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ 20.000 ajuts lloguer 349
3,3% LLARS <65 ANYS i <2,5 IPREM 15.000 ajuts desnonaments 17

12.500 ajuts hipoteques 30

AJUTS A L'HABITATGE 207.500 1.739 milions

TOTAL EN ACTUACIONS D'HABITATGE 800.000 habitatges 8.222 milions
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PLA TERRITORIAL SECTORIAL D'HABITATGE

SISTEMES URBANS
ÀMBITS DE P.D.U. DE SISTEMES URBANS
MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS I CAPITALS DE COMARCA I ENTORNS
MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS I ENTORNS

ARC METROPOLITÀ I PGM  - RANGS DE CIUTATS PER SUBÀMBITS
MUNICIPIS DE MÉS DE 50.000 HABITANTS I CAPITALS DE COMARCA
MUNICIPIS ENTRE 10.000 I 50.000 HABITANTS 
MUNICIPIS ENTRE 5.000 I 10.000 HABITANTS
ENTORNS DE MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS

BARCELONA CIUTAT
PER DISTRICTES MUNICIPALS

ÀREES RURALS
ÀMBITS COMARCALS AMB MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

PLA TERRITORIAL SECTORIAL D'HABITATGE

ANÀLISIS PROPOSTA

PER ÀMBITS FUNCIONALS TERRITORIALS AVANTPROJECTE

PER SISTEMES URBANS I ÀREES RURALS PLA

PER MUNICIPIS

PER SECCIONS CENSALS

Divisió administrativa per comarques

Divisió administrativa per municipis 
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SM SU AR Total
Alt Pirineu i Arán 6 5 11
Comarques Centrals 8 10 18
Comarques Gironines 13 10 23
Ponent 6 8 14
Camp de Tarragona 6 7 13
Terres de l'Ebre 5 5 10
Barcelona-Ciutat 1 1
PGM 5 5
Arc Metropolità 21 3 24

Catalunya 27 44 48 119
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Protecció i urbanització del sòl

Evolució sòl urbanitzat 1993-2005
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Cartografies territorials : sòls protegits i sòls urbanitzats
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Quantificació de sòls potencials

Hectàrees Percentatge

Sòl potencial respecte al total de sòl no protegit
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Cartografies municipals : actuacions sobre el parc i sectors urbanístics amb reserves
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Les variables analitzades són:

EA - Localització de les Seccions Censals EF - Habitatges en Edificis de 4 i Més Plantes Sense Ascensor
EB - Densitat d’Habitatges - 2001 EK - Densitat de Població - 2008
EC - Densitat d’Habitatges Principals - 2001 EL - Densitat de Població Estrangera - 2008
ED - Densitat d’Habitatges No Principals - 2001 EM - Densitat Immigració Econòmica - 2008

Planimetria informativa per seccions censals

Densitat de població 2008 – Barcelona i entorns Densitat de població 2008 – Lleida i entorns
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LES NECESSITATS D’HABITATGE 2008-2017
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES NECESSITATS D’HABITATGE
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Distribució de les necessitats socials d’habitatge (571.000 habitatges)
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Cost d’adquisició dels habitatges

Renda “per càpita” 2004
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Acumulada 2007

Projeccions 2017

Necessitats socials d’habitatge. Nombres absoluts
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Acumulada 2007

Projeccions 2017

Necessitats socials d’habitatge. Per cada 1.000 habitants
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES NECESSITATS DE REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES
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Necessitats de Rehabilitació d’habitatges

Rehabilitació general: 150.000 habitatges 
Millores d’accessibilitat: 150.000 habitatges 

NECESSITATS DE REHABILITACIÓ DEL PARC D'HABITATGES 
per cada 1.000 habitants
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REHABILITACIÓ GENERAL ACCESSIBILITAT

Rehabilitació general:

Habitatges en edificis en mal estat o estat deficient segons
el Cens d’Habitatges 2001

-
Habitatges rehabilitats 2002-2008

Millores d’accessibilitat:

Habitatges en edificis de  4 plantes o més sense ascensor 
segons el Cens d’Habitatges 2001

-
Habitatges amb millores d’accessibilitat 2002-2008
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Habitatges pendents de rehabilitació general Habitatges pendents de millores d’accessibilitat

Rehabilitació del parc d’edificis i habitatges
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Necessitats de Rehabilitació d’habitatges per cada 1.000 habitants
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L’OBJECTIU DE LA SOLIDARITAT URBANA
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PLA TERRITORIAL SECTORIAL D'HABITATGE
(arts. 73, 74, 75 i 76 Llei del Dret a l'Habitatge)

OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA

15% del parc d'habitatges principals existents
.- en vint anys
.- en municipis de més de 5.000 habitants.

En cada quinquenni, 25% dels habitatges que manquen

Es consideren habitatges destinats a polítiques socials:
.- habitatges de protecció oficial
.- habitatges de titularitat pública
.- habitatges dotacionals públics
.- allotjaments d'acollida d'immigrants
.- habitatges cedits a l'administració pública
.- habitatges d'inserció
.- habitatges de copropietat
.- habitatges privats en lloguer administrats en xarxes de mediació social
.- habitatges privats en lloguer de prórroga forçosa
.- habitatges cedits en règim de masoveria urbana
.- habitatges d'empreses destinats als seus treballadors
.- altres habitatges promoguts per operadors públics de preu intermedi i no de mercat lliure

El Pla Territorial Sectorial pot determinar les circumstàncies locals que justifiquin la modificació
dels percentatges de l'objectiu de solidaritat urbana per a determinats municipis

L’objectiu de solidaritat urbana
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Els municipis de la solidaritat urbana
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L’objectiu de solidaritat urbana
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LES ESTRATÈGIES DEL PLA
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RESUM ACTUACIONS PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE

MOBILITZAR HABITATGE NO PRINCIPAL 62.000 lloguer social REPTE 1 objectiu 1.3

MAL ALLOTJAMENT 7.500 habitatges d'inclusió REPTE 5 objectiu 5.1
(s'estima un 50% amb habitatge no principal) 4.000 habitatges d'acollida

HABITATGE NO PRINCIPAL MOBILITZAT 73.500 habitatges

REHABILITACIÓ GENERAL 247.000 general REPTE 2 objectiu 2.1
ACCESSIBILITAT FÍSICA 48.000 parc públic

5.000 remodelació de barris
20.000 edificis REPTE 3 objectiu 3.2

HABITATGES REHABILITATS 300.000 habitatges

Mobilitzar habitatges no principals i rehabilitar el parc d'habitatges

Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Habitatges no principals per 1.000 habitants
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Habitatge no principal 2007 (% sobre el total d’habitatges) Habitatges iniciats i acabats 2007-2008

Mobilització del parc d’habitatges no principals

Mobilitzar habitatges no principals i rehabilitar el parc d'habitatges

Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars
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Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Rehabilitació del parc d’edificis i habitatges

Mobilitzar habitatges no principals i rehabilitar el parc d'habitatges

Àrees de parc d'habitatge

Pressupost
Superfície 

(ha)
Núm. 

Habitatges

103 àrees PDR 223.402.402 € 560 52.642

Àrees de Rehabilitació 44 barris RHB 123.730.373 € 588 34.490

Llei de Barris* 117 sectors LBR 1.159.001.600 € 3.824 276.589

Barris de Remodelació 12 barris REM 571.650.000 € 25 4.590

7 ARI / 2 AERI 189.100.000 € 820 33.790

TOTAL brut 285 àrees 2.266.884.375 € 5.817 402.101

TOTAL net** 250 àrees 5.652 385.059

(*) No s'inclouen les dades relatives al nombre d'habitatges de barris i viles corresponents a la convocatòria de 2009.
(**) El TOTAL net s'obté de descomptar del TOTAL brut els solapaments que es produeixen entre les diferents àrees de parc.

Habitatge públic en lloguer

Àrees de Rehabilitació Integral i Àrees 
Extraordinàries de Rehabilitació Integral
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Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Rehabilitació del parc d’edificis i habitatges

Mobilitzar habitatges no principals i rehabilitar el parc d'habitatges
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RESUM ACTUACIONS PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE

MOBILITZAR SÒL PER A HPO 250.000 habitatges REPTE 1 objectiu 1.1

CONSTRUÏR NOU HPO 64.000 lloguer REPTE 1 objectiu 1.2
96.000 compra

5.000 adaptats REPTE 3 objectiu 3.2

PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ 12.500 habitatges socials nous REPTE 4 objectiu 4.1

GENT GRAN 15.000 habitatges dotacionals REPTE 3 objectiu 3.1

MAL ALLOTJAMENT 7.500 habitatges d'inclusió REPTE 5 objectiu 5.1
(s'estima un 50% amb habitatge nou) 4.000 habitatges d'acollida

HABITATGE NOU 199.000 habitatges

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials

Reserves vigents de HP i HD en sectors de planejament

Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars
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Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Reserves en sòl urbà consolidat Sectors amb reserves vigents de HP i HD

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials
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Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Sectors amb reserves vigents de HP i HD

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
PACTE NACIONAL
sòl a preparar 250.000
habitatges protegits a iniciar 160.000

SÒL AREs planejament execució

PDU-1 (mínim 50%) 3.000 7.000 7.000 3.000 20.000

PDU posteriors 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

suma 3.000 11.000 11.000 7.000 4.000 4.000 40.000

TOTAL 40.000

HABITATGES PROTEGITS 
EN ALTRES SÒLS AMB 
RESERVES

entre 120.000 i 210.000

iniciats

32.000 8.000

iniciats

habitatges protegits iniciats
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PDU ARE 1 resta ARE total ARE 2008-2011 PACTE NACIONAL

Programa de les Àrees Residencials Estratègiques

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials
Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars
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Programa de les Àrees Residencials Estratègiques

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials
Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars
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Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Programa de les Àrees Residencials Estratègiques

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials

Àmbit territorial
Núm. 

sectors Superfície (m²)
Sostre residencial 

edificable (m²)
Núm. màxim 
d'habitatges

Habitatges 
dotacionals (HD)

Habitatges 
protecció pública 

règim especial 
(HPE)

Habitatges 
protecció pública 

règim general 
(HPG)

Habitatges 
protecció pública 

concertats (HC)

Habitatges 
protecció pública 

concertat català 
(HCC)

Total Habitatges 
protecció pública 

(HPP)

APROVACIÓ DEFINITIVA

Alt Pirineu i Arán 3 267.186 129.513 1.362 79 104 295 167 165 731

Comarques Centrals 7 1.243.476 699.053 8.245 670 533 1.344 848 1.651 4376

Comarques Gironines 12 1.025.489 512.744 5.812 199 352 932 586 1.039 2914

Ponent 6 1.522.178 984.447 10.287 413 776 2.176 1.179 1.204 5335

Camp de Tarragona 10 2.834.850 1.356.566 15.048 66 891 3.323 2.274 1.704 8192

Terres de l'Ebre 3 458.812 281.346 2.938 121 193 686 416 416 1769

PGM 14 2.706.832 1.389.853 16.482 288 938 3.433 2.488 2.523 9382

Arc Metropolità 13 1.587.494 844.617 9.381 108 529 2.120 1.268 1.125 5044

Total 68 11.646.316 6.198.138 69.555 1.944 4.316 14.309 9.226 9.827 37.743

APROVACIÓ INICIAL

Arc Metropolità 9 1.241.068 656.863 7.050 253 461 1.412 1.061 819 3.753

OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS

Barcelona-Ciutat [ARE Vallbona] 1 315.000 220.501 2.000 1.000

Total Catalunya 78 13.202.384 7.075.502 78.605 2.197 4.777 15.721 10.287 10.646 42.496
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Programa de les Àrees Residencials Estratègiques

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials
Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars
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Programes de formació i ampliació de patrimonis públics de sòl i habitatge
(reserves de terrenys de possible adquisició, arts. 151 i 152 de la Llei d’urbanisme)

Creació de nou habitatge destinat a polítiques socials
Actuacions sobre el parc d’habitatges
Actuacions sobre el sòl urbanitzat
Actuacions en sòls urbanitzables
Accions singulars

Sòl per 250.000 HPO                                        Percentatge
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Sòl per 250.000 HPO                                            Nombre absolut
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LES PROPOSTES DEL PLA
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Àmbits d’actuació

Barcelona

Sistemes metropolitans PGM

Sistemes metropolitans Arc Metropolità
- rang A = + 50.000 habitants
- rang B = entre 10.000 im 50.000 habitants
- rang C = entre 5.000 i 10.000 habitants
- rang D = menys de 5.000 habitants

Sistemes urbans

Àrees rurals
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Àmbits d’actuació

Barcelona

Sistemes metropolitans PGM

Sistemes metropolitans Arc Metropolità
- rang A = + 50.000 habitants
- rang B = entre 10.000 im 50.000 habitants
- rang C = entre 5.000 i 10.000 habitants
- rang D = menys de 5.000 habitants

Sistemes urbans

Àrees rurals
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Àmbits d’actuació

Àmbits d'actuació

SM SU AR Total
Alt Pirineu i Arán 6 5 11
Comarques Centrals 8 10 18
Comarques Gironines 13 10 23
Ponent 6 8 14
Camp de Tarragona 6 7 13
Terres de l'Ebre 5 5 10
Barcelona-Ciutat 1 1
PGM 5 5
Arc Metropolità 21 3 24

Catalunya 27 44 48 119

Nombre de municipis

SM SU AR Total
Alt Pirineu i Arán 58 19 77
Comarques Centrals 92 73 165
Comarques Gironines 113 95 208
Ponent 83 66 149
Camp de Tarragona 76 55 131
Terres de l'Ebre 33 19 52
Barcelona-Ciutat 1 1
PGM 26 26
Arc Metropolità 117 20 137

Catalunya 144 455 347 946
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Nivells de demanda forta i acreditada

Sistemes metropolitans i 
sistemes urbans

Nivell 1

Àmbits d’actuació amb més de 20.000 
necessitats d’habitatge

+
Àmbits d’actuació amb necessitats
d’habitatge de un 50% per sobre la mitja de 
Catalunya

Nivell II

Àmbits d’actuació amb més de 6.000 
necessitats d’habitatge

+
Àmbits d’actuació amb necessitats
d’habitatge amb un 10% per sobre la mitja
de Catalunya

Àrees rurals amb major demanda

Àmbits d’actuació amb més de 400 
necessitats d’habitatge o un 10% per sobre la 
mitja de Catalunya

Nivell 1 : nombre de municipis en els 14 àmbits d'actuació

SM SU AR Total
Alt Pirineu i Arán 0
Comarques Centrals 0
Comarques Gironines 15 15
Ponent 0
Camp de Tarragona 38 38
Terres de l'Ebre 0
Barcelona-Ciutat 1 1
PGM 20 20
Arc Metropolità 10 10

Catalunya 31 53 0 84

Nivells 1 i 2: nombre de municipis en el 51 àmbits d'actuació

SM SU AR Total
Alt Pirineu i Arán 0
Comarques Centrals 76 76
Comarques Gironines 60 28 88
Ponent 26 26
Camp de Tarragona 38 55 93
Terres de l'Ebre 10 10
Barcelona-Ciutat 1 1
PGM 26 26
Arc Metropolità 92 20 112

Catalunya 119 210 103 432
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Nivells de demanda forta i acreditada
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El repte de la Solidaritat Urbana fins l’any 2028

Determinació del parc social a 2008

Nombre d’habitatges destinats a polítiques
socials

/
Nombre d’habitatges principals

=
% de parc de solidaritat urbana

Determinació dels % quinquennals
mínims per assolir el 15% l’any 2028

% a assolir els anys 2013, 2018 i 2023
(increment dels habitatges destinats a polítiques
socials i reposició del parc 2008 que vagi
desapareixent)

Procediment de quantificació
quinquennal del repte, determinació
del compliment i, si s’escau, de la 
quantia econòmica a aportar al Fons
de solidaritat urbana
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Instruments d’aplicació directe

Foment de l’ús dels habitatges per a 
finalitats socials

Activitats de mediació en el lloguer i 
cessions temporals dels habitatges a  
l’administració i per a finalitats socials

Masoveria urbana amb rehabilitació
protegida

Expropiació de l’usdefruit per a un període
de 5 anys i per a lloguer social, en àrees de 
demanda forta i acreditada

Àrees de tanteig i retracte per
incrementar els patrimonis públics de 
sòl i habitatge

Municipis de la solidaritat urbana inclosos en 
àrees de demanda forta i acreditada de nivell
I

A l’inici de la reparcel.lació en els sectors
urbanístics amb reserves en els municipis
inclosos en les àrees de demanda forta i 
acreditada
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Plans d’habitatge per al desenvolupament del Pla

Plans d’habitatge dels sistemes
metropolitans i sistemes urbans

Determinar les necessitats d’habitatge dels
assentaments urbans amb una metodolgia
equivalent a la del Pla territorial sectorial

Actuacions en matèria d’habitatge destinat a 
polítiques socials i actuacions de rehabilitació
del parc d’habitatges

Ajustament intermunicipal del repte de la 
solidaritat urbana

Establir, si s’escau, el percentatge de reserva 
màxima que els municipis han de respectar 
del contingent general
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Plans específics d’habitatge per al desenvolupament del Pla

Plans específics d’habitatge d’àrees
rurals

Determinar les necessitats d’habitatge dels
assentaments urbans i nuclis rurals amb una 
metodolgia equivalent a la del Pla territorial 
sectorial

Actuacions en matèria d’habitatge
coordinades a escala subcomarcal o 
comarcal destinades a polítiques socials i 
actuacions de rehabilitació del parc d’edificis
i habitatges
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Plans d’habitatge per al desenvolupament del Pla

Plans específics de rehabilitació

Per a la rehabilitació del parc d’habitatges, 
que poden delimitar Àrees de conservació i 
rehabilitació amb els efectes de l’art. 36 de la 
Llei del dret a l’habitatge

Per a la delimitació d’àrees de tanteig i 
retracte

Per a qualsevol altra aspecte relacionat amb
l’habitratge que requereixi una atenció
especial

Els Plans locals d’habitatge s’hauran
d’adaptar a les previsions d’aquest Pla, 
a partir del que determinin el Pla
d’habitatge d’àmbit d’actuació o el Pla
director urbanístic. En absència
d’aquests Plans, les necessitats
d’habitatge a nivell municipal 
s’establiran de manera proporcional a 
la població
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Determinacions per al planejament urbanístic general

Plans Directors Urbanístics en àrees
de demanda forta i acreditada (I)

Hauran de contenir una Memòria
d’habitatge o un Programa supralocal
d’habitatge que incorpori les determinacions
d’aquest Pla en relació a:

- La distribució de les necessitats d’habitatge
a cada assentament urbà i la determinació
del repte de la solidaritat urbana per als
municipis que corresponguin

- Les actuacions a desenvolupar en el parc
d’habitatges no principals i sobre el sòl
urbanitzat per incrementar els habitatges
destinats a polítiques socials i la rehabilitació
d’habitatges

-Garantir una reserva per HPO de règim
especial del 5% del total d’habitatges de nova 
creació en el conjunt de l’àmbit
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Determinacions per al planejament urbanístic general

Plans Directors Urbanístics en àrees
de demanda forta i acreditada (II)

- Garantir una reserva mínima pel sistema 
urbanístic HD equivalent al 1,5% del sòl total 
de les actuacions de transformació per usos 
residencials previstes en el Pla i en els plans
urbanístics municipals

Aquestes determinacions podran ésser
directament executades a través de la 
programació d’actuacions supramunicipals
de sòl i habitatge, d’acord amb el que 
estableix l’art. 56 de la Llei d’urbanisme.

Haurà de determinar les altres previsions en 
matèria d’habitatge que hauran de 
concretar-se en els POUM dels municipis
inclosos en l’àmbit del Pla, amb especial 
incidència en els municipis de la solidaritat
urbana.
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Determinacions per al planejament urbanístic general

Planejament urbanístic municipal (I)

La memòria social ha d’avaluar el nombre 
d’habitatges destinats a polítiques socials que 
per tots els conceptes s’han de preveure en el 
pla per atendre les necessitats de la població
actual i futura, d’acord amb les previsions
d’aquest Pla o dels Plans d’habitatge dels
àmbits d’actuació o Plans directors urbanístics

El planejament urbanístic municipal haurà
d’incorporar les següents determinacions:

- Un estudi detallat de les potencialitats del 
parc d’habitatges no principals existents per
incrementar els habitatges destinats a 
polítiques socials

- Un estudi detallat de les necessitats de 
rehabilitació del parc d’habitatges als efectes de 
la declaració d’àrea de conservació i 
rehabilitació establerta en l’art. 36 de la Llei del 
dret a l’habitatge, i si s’escau, la delimitació de 
plans de millora urbana que puguin determinar 
actuacions sobre solars no edificats, amb
edificació ruinosa o amb situacions d’utilització
anòmala dels habitatges
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Determinacions per al planejament urbanístic general

Planejament urbanístic municipal (II)

El planejament urbanístic general de municipis
inclosos en àrees de demanda forta i acreditada 
haurà de complir les següents determinacions:

- Un estudi detallat de les potencialitats del sòl
urbà consolidat als efectes d’establir possibles
reserves per HP i HD, d’acord amb l’art 17.4 i 
disposició addicional sisena de la Llei del dret a 
l’habitatge

-Una reserva mínima pel sistema urbanístic HD 
equivalent al 1,5% del sòl total de les actuacions
de transformació per usos residencials previstes
en el Pla.

-Una reserva mínima per HPO de règim
especial del 10% del total d’habitatges de nova 
creació en els plans de municipis inclosos en 
àrees de demanda forta i acreditada de nivell 1

-Una reserva mínima per HPO de règim
especial del 5% del total d’habitatges de nova 
creació en els plans de municipis inclosos en 
àrees de demanda forta i acreditada de nivell II
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Determinacions per al planejament urbanístic general

Programes d’actuació urbanística 
municipal (PAUM)

Els Programes d’actuació urbanística municipal 
contindran en matèria d’habitatge el que 
s’estableix a l’art. 14 de la Llei del dret a 
l’habitatge per als Plans locals d’habitatge.
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El pla de l’habitatge i el paper dels ajuntaments en el seu desenvolupament
Josep M. Vilanova, dr.arquitecte – 18 de juny de 2010
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Eines per a la planificació d’un barri nou. 
L’exemple de Prat Nord. 
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0.- Presentació. 
   
 

  I.- Eines contextuals. 
 

  1.-  Reconeixement del lloc. 
 

  2.-  Carrers llargs, carrers principals.  
 

  3.-  Orientació litoral de Barcelona. 
 

  4.-  Directriu generadora, el ferrocarril. 
 
 

II.- Eines projectuals. 
 

  5.-  Densitat. 
 

  6.-  Ciutat per parts. 
 

  7.-  Espai lliure. Estructura. 
 

  8.-  Eixample. Detall flexible. 
 

  9.-  Ciutat indeterminada. Coeficients.  
 

10.-  Projectar amb números.  
 
 

III.- Corol·lari. 
amb 30 imatges il·lustratives. 

 
 

0.- Presentació. 
 

La conferència planteja una discussió d’ordre general sobre la projectació 
urbanística emmarcada en l’experiència d’un cas concret. Els temes s’agrupen en 10 
epígrafs sense voluntat de que siguin exhaustius. Els quatre primers apartats, els 
vinculats al reconeixement del lloc, suposen un clar posicionament a favor del 
contextualisme com a pauta de projecte. Els darrers, els més específics de la feina 
projectual, giren al voltant del procés cap a l’elecció del nivell de detall.  
 

 Una breu referència al projecte al que corresponen les imatges i que guiarà 
l’itinerari de l’explicació. L’equip dirigit per Kees Kaan (Claus en Kaan Architecten) i 
Jaume Carné, va guanyar el Gener del 2009 el Concurs d’Idees convocat pel Consorci 
de Prat Nord per a l’ordenació del seu àmbit. Posteriorment ha elaborat (Febrer 2010) 
un document de Directrius i Estratègies d’Ordenació que desenvolupa les idees del 
projecte guanyador del concurs. El projecte desenvolupa un àrea de 150 Has. i és prou 
avinent com a exemple, perquè inclou un barri on es preveuen 7.500 habitatges.  
 

El mecanisme de treball intel·lectual, anant des del projecte fins a la teoria, ha sorgit 
gairebé per deformació professional. Els conceptes que s’expliquen han estat 

2 de 15



 

decantats al llarg de l’aprenentatge que dona la pràctica de l’ofici. I en aquest cas 
concret, del privilegi d’haver pogut treballar en un projecte com el de Prat Nord. 
 
  

1.- Reconeixement del lloc. 
 

 Moltes vegades els projectes d’arquitectura i d’urbanisme s’expliquen utilitzant 
arguments massa complicats o bé es basen en criteris artístics o estètics arbitraris, 
com a mínim poc defensables. En aquest aspecte, des d’una òptica contextualista, es 
parteix d’un projecte ben arrelat al lloc. En el cas de Prat Nord el seu sòlid encaix 
territorial ve definit per una cruïlla metropolitana. El cardo i decumanus de Prat Nord 
el defineixen el Riu Llobregat i la Gran Via de Barcelona. Aquestes dues línees 
mestres defineixen per una banda el camí des del mar cap a la Catalunya interior i per 
un altra l’orientació paral·lela al mar de la ciutat de Barcelona. 
 

 El Llobregat és un dels rius més importants de Catalunya. Ha estat per 
exemple, el motor del començament de la industrialització del país al segle XIX. 
Malauradament també ha estat mal utilitzat, com a abocador a partir de la segona 
meitat dels segle XX. Ara bé, les noves polítiques mediambientals i paisatgístiques ens 
permeten una progressiva millora del mateix. Precisament en el lloc on ens trobem, 
aquesta nova òptica s’ha traduït entre d’altres intervencions, en el Parc de la ribera 
fluvial que va des de Sant Boi fins al mar. 
 

 La Gran Via és el carrer més llarg de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva 
influència va més enllà dels seus extrems, als dos rius Besòs i Llobregat. La Gran Via 
defineix la traça geomètrica de l’orientació territorial de l’Àrea Central 
Metropolitana de Barcelona. 
 
 

2.- Carrers llargs, carrers principals.  
 

Els carrers més llargs d’una ciutat son els més importants ?  
La pregunta no és banal, encara que sembli a primera vista, adreçada a buscar 

una classificació de vies simple. Perquè la longitud també compta a l’hora de crear 
jerarquia urbana. Serveixin com a exemple alguns carrers llargs, que precisament 
també son els més importants de les seves respectives ciutats: Broadway a New York, 
Unter den Linden a Berlin, La Castellana a Madrid, etc. 
 

 La Gran Via és el carrer més llarg de tots els de l’àrea central 
metropolitana de Barcelona. La Gran Via de riu a riu, des del Llobregat fins al Besòs, 
té una llargada de 14 km. En canvi la Diagonal només en fa 11 km., des de la ronda de 
Dalt a Esplugues, fins al mar al Fòrum. La resta de carrers ja son bastant més curts. 
La Meridiana no arriba a 4 km., des del parc de la Ciutadella fins a Sant Andreu, i si 
l’allarguem fins a la Ronda de Dalt, només arriba als 6 km. Aragó, l’altre carrer llarg de 
l’orientació litoral fa 5 km., entre Hostafrancs i el Clot, i fins a 8 km. a molt estirar, si 
comptem les seves prolongacions, amb altres noms, fins al Besòs. Els carrers mar - 
muntanya encara son més curts, perquè la distància del Tibidabo al mar no és gaire 
gran. El carrer Balmes tot agafant-lo des de l’Avinguda del Tibidabo, damunt de la 
Ronda de Dalt, només fa 5 km. fins a la Plaça Catalunya. En definitiva, aquestes mides 
alguna cosa deuen de dir a favor dels carrers llargs.  
 
 

3.- Orientació litoral. 
 

 Probablement la millor aportació del Pla Cerdà (1859) hagi estat la invenció 
de la Gran Via. Cerdà imagina la Gran Via sensiblement paral·lela al mar i tangent als 
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dos entrebancs amb els que es trobava en el Pla de Barcelona: la Muntanya de 
Montjuïc i el nucli de la ciutat existent. La va replantejar passant pel peu de Montjuïc, a 
on amb el temps acabarà situant-se la Plaça d’Espanya i per la part alta de la ciutat 
medieval on ara hi trobem la Plaça Universitat. En el projecte d’Eixample, la Gran Via 
la dibuixa de manera inacabada, amb prolongacions cap a l’Hospitalet i més enllà del 
Besòs cap a Badalona. La directriu no es deu únicament a una decisió topogràfica i 
geogràfica, si no que té a més una orientació precisa, girada 45 graus cap al Nord. Del 
Sud - Oest a Hostafrancs fins al Nord – Est al Besòs. Degut a aquest replanteig, els 
quadrats aixamfranats de les mançanes gaudeixen de l’orientació Nord – Sud en una 
de les seves diagonals. Precisament aquesta organització ha demostrat la seva 
eficiència a l’aconseguir una bona orientació per a la majoria de les seves edificacions. 
 

En aquests 150 anys de desenvolupament de l’Eixample, que ara acabem de 
celebrar, la Gran Via s’ha allargat tot el que ha pogut des del Llobregat fins al 
Besòs. Amb l’aportació inicial del Cerdà i el creixement posterior, la Gran Via es va 
consolidant com a carrer principal (main street) de l’Area Central de Regió 
Metropolitana de Barcelona. Però en l’afany d’estirar els efectes beneficiosos de la 
condició de carrer principal fins al límit, hi hagut intencions de convertir la prolongació 
de la Gran Via més enllà de la seva lògica geogràfica entre rius. De fet, a l’altre costat 
d’ambdós rius la lògica de la orientació litoral s’organitza amb altres geometries. 
Pensar que la Gran Via es pot prolongar indefinidament és com a mínim dubtós. A la 
banda del Besòs queda clar que les trames de Badalona s’organitzen amb una 
orientació N – E i cap d’elles amb la claredat suficient com per a poder considerar que 
la Gran Via pugui continuar més enllà del Besòs. I a l’altra banda del Llobregat la 
lògica d’orientació territorial es va definir pocs anys després del projecte Cerdà. L’any 
1881, amb la posta en funcionament del ferrocarril de la costa, queda definida una 
recta sobre la Plana del Delta del Llobregat que va des del Morrot, al peu de la 
Muntanya de Montjuïc fins a Gavà. Aquest traçat ferroviari amb una clara orientació 
Est – Oest marca el traçat urbà de l’incipient nucli urbà de El Prat de Llobregat. La 
possible prolongació de la Gran Via cap a El Prat ha de fer un gir cap a l’Oest per 
acomodar-se al traçat del tren. Això no succeirà fins als anys 50 del segle passat amb 
el començament de la construcció de l’autovia de Castelldefels.  
 

 Una de les hipòtesis de partida donades als concursants era la de preveure el 
soterrament de l’autovia de Castelldefels (C-31). Per tant, el traçat de la Gran Via just 
travessat el Llobregat ha canviat de directriu i està previst que es soterri. En definitiva, 
massa canvis per a tot just voler mantenir la seva prolongació. La Gran Via a El Prat, 
ha de ser un altra cosa. El projecte Prat Nord per fugir de possibles mimetismes i/o 
intents de fer veure que tot segueix igual, opta per plantejar exactament el contrari. La 
Gran Via a el Prat Nord “s’acaba” en un parc. Aquest és un mecanisme clàssic 
compositiu per donar acabament com cal a grans carrers urbans. Un bon exemple és 
el del Parc Eduardo VII al final de La Baixa i de l’Avinguda da Liberdade a Lisboa. L’eix 
que puja des del riu Tejo ja no pot seguir més amunt per raons topogràfiques i el parc 
bifurca la ciutat cap a l’Est i l’Oest. I en el cas de El Prat el parc obliga a que la Gran 
Via s’acabi perquè en realitat el recorregut de la Gran Via segueix soterrat, ja convertit 
en autovia, cap a Castelldefels i bifurcant-se cap a Sant Boi. El parc a més, és la millor 
antídot contra els mimetismes que vulguin reproduir en superfície la infraestructura que 
transcorre en soterrani. 
 
 

4.- Directriu generadora, el ferrocarril. 
 

 El Prat de Llobregat es una ciutat que neix amb el tren i l’aeroport. Malgrat el 
seu fèrtil suport agrícola no té el seu origen en l’assentament agrari. Els pagesos del 
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delta es van instal·lar a Sant Boi de Llobregat que és una població molt més antiga tal 
com confirmen els seus vestigis romans. La localització del nucli pagès a Sant Boi no 
és casual. La plana deltaica era un aiguamoll insalubre i ple de mosquits, on només es 
podia conrear però no viure. Poc a poc però les condicions de vida es van anar fent 
més confortables. L’arribada del tren (1881) i la instal·lació d’un “camp d’aviació” a 
començaments del segle XX, van ajudar a propiciar el creixement del nucli urbà de El 
Prat. Abans de l’arribada del ferrocarril, els carrers de El Prat es van formar per 
rengleres de cases posades a la vora dels camins agrícoles, organitzant un petit nucli 
al voltant del que avui és la Plaça de la Vila on l’Església, l’Ajuntament i els casals dels 
centres associatius van crear l’incipient centre urbà. Amb l’arribada del tren les trames 
d’eixamples que han formalitzat El Prat del segle XX prenent sempre la referència 
(paral·lela i ortogonal) a la traça del ferrocarril. 
 

 El plànol de la Mancomunitat de Catalunya del 1924 insinua la disjuntiva que 
hauran d’afrontar els projectes futurs a El Prat. Per una banda la prolongació de la 
Gran Via que va arribant amb força des de Barcelona i per l’altra la traça del ferrocarril. 
La directriu generadora que el Prat triarà serà la del ferrocarril. 
 
 

5.- Densitat.  
 

 La densitat es un concepte que té el seu origen en el món de la Física i 
relaciona pes amb volum. Traslladat al món del urbanisme el concepte de densitat 
permet relacionar pes urbà (intensitat urbana) amb volum urbà (quantitat 
d’edificació). Abans de seguir, cal desmitificar alguns malentesos que es relacionen 
de vegades de manera confusa amb la densitat urbana.  
 

Alta densitat no és sinònim de males condicions de vida urbana. S’ha 
arribat a l’exageració d’associar alta densitat amb males condicions 
higiènico/sanitàries. Als que pensen així només cal recomanar-los que es donin una 
volta per les parts riques de Manhattan per tal de que se’ls hi esvaeixin tots els dubtes. 
Evidentment alta densitat urbana i pobresa sí que és sinònim de males condicions de 
vida, com succeeix per exemple en molts polígons massius d’habitatge obrer 
construïts a la segona part del segle XX. I ara, a partir de les noves exigències 
mediambientals respecte del malbaratament de recursos, és més fàcil defensar les 
densitats altes respecte de les baixes. La densitat de 15.000 habitants per Km2 de la 
ciutat de Barcelona, és una de les més altes del planeta i ningú s’atreviria a dir que les 
seves condicions de vida són insalubres. Més aviat al contrari.  

 

Alta densitat no és sinònim d’edificacions en alçada. L’exemple barceloní ja 
serveix com exemple. La densitat esmentada més amunt s’assoleix amb edificis que 
pel general no superen les 10 plantes d’alçada. 
 

 Alta densitat i compacitat son termes compatibles però no necessàriament 
han d’anar sempre de la mà. Efectivament, una ciutat compacta pot ser densa perquè 
és el que intuïtivament ens diu la definició física (el plom és dens i a la vegada és molt 
compacte, no com la pedra pomes que és poc densa i que a més és molt porosa). 
Però la ciutat dels gratacels també és molt densa tot i encara que sigui més porosa 
que un teixit d’eixample convencional. Per contra cal remarcar que teixits molt 
compactes i per tant poc porosos, tot i ser de baixa alçada, també poden assolir 
densitats importants, com és el cas de les kasbahs àrabs.  
 

 Alta densitat no es sinònim de manca d’espai públic. Aquí el cas de Central 
Park a Nova York és paradigmàtic. Simplement el que cal és generar les condicions 
d’una vida urbana confortable, amb els equipaments públics, espais buits (verd), etc., i 
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aplicar la densitat urbana convenient. Si ens posem en condicions de mercat, 
(economia capitalista) la densitat la dictaran les regles econòmiques del lloc. I com a 
conseqüència, no podrem aixecar una ciutat de gratacels al mig del desert, o fer 
resistir baixes densitats en punts del planeta que reclamin intensitats urbanes altes. 
 

Prendre les decisions en relació a la densitat en el cas de Prat Nord va ser fàcil. 
Les bases del concurs suggerien un coeficient d’edificabilitat màxim de 0,65 m2 de 
sostre per m2 de sòl. De manera intuïtiva semblava que es podia plantejar una 
densitat més alta que la inicialment prevista, simplement per una qüestió de 
localització. Es evident que un lloc tan central de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i molt pròxim a l’aeroport, admet una major densitat. Tot i que la 
densitat en el projecte actual ha acabat essent del 0,80, s’ha optat des del 
començament per una altra decisió complementària. Una manera d’augmentar la 
densitat sobre l’espai construït, era reduir la seva superfície. Situar el mateix sostre 
damunt d’una superfície menor, voldria dir també augmentar la densitat. Això és el que 
va portar a que la superfície no edificada, la assignada a parc i equipaments, fos el 
més gran possible. Curiosament la decisió del gran Parc Central neix de 
l’autocontenció en el consum de sòl per a l’aprofitament privat. Després es veurà que 
el Parc Central també és útil per altres aspectes, ecològics fonamentalment.  
 
 

6.- Ciutat per parts. 
 

 La ciutat d’avui en dia ja no es fa a partir d’un sol projecte com a l’època del 
Cerdà. Ara les ciutats es desenvolupen de manera molt més complexa. Hi ha molts 
promotors disposats a deixar les seves empremtes: Els que s’encarreguen de construir 
les xarxes d’infraestructures, els que fan els equipaments, els que executen les 
polítiques d’habitatge públic, els promotors privats, etc. Tots pensen i volen fer la ciutat 
a la seva manera. I evidentment, moltes vegades entren en conflicte entre sí.     
 

 Què vol dir fer la ciutat per parts?  
Doncs admetre que la ciutat contemporània la fan agents diversos amb 

interessos i velocitats d’execució diferents. Al segle XIX es van inventar les alineacions 
per distingir clarament el que era públic, el carrer, del que era privat, la parcel·la. Al 
segle XX les alineacions es van fer més complexes a l’introduir el concepte de 
zonificació i assignar usos diferents al l’interior de les mançanes. Probablement a 
començaments del segle XXI la tècnica urbanística hagi de posar especial atenció en 
com controlar els processos d’execució de les peces assignades als diferents 
operadors: el ferrocarril, l’autopista, el barri residencial, el sòl lliure d’ocupació, la 
reserva de futur, etc. 
 

 I el més important està en treballar bé les vores. Un projecte urbanístic dels 
començaments del segle XXI ha de pensar en com ha de ser la façana del parc, 
l’entorn de l’estació, el contacte amb l’autopista, etc. Això no vol dir que no s’hagi de 
prestar atenció al projecte del parc, de l’estació o de l’autopista pròpiament dits, és clar 
que sí. Però el que és pròpiament disciplinar de la feina de l’urbanisme avui en dia, és 
encaixar els processos dels diferents agents que intervenen en la construcció de 
la ciutat. 
 

 I per tant, al projecte de Prat Nord on ha posat més atenció ha estat primer en 
decidir quines eren les parts. En aquest cas tres: el Parc Central, l’Eixample de Prat 
Nord i la Reserva Estratègica Metropolitana (REM). I una vegada identificades, 
treballar les seves vores. En el projecte de Prat Nord es treballa en la façana al parc 
que és on es voregen les tres parts. I després les vores de cada part amb el seu 
exterior, per exemple les autopistes perimetrals i el riu Llobregat. I estirant una mica 
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l’argument, les vores de cada una de les parts al seu interior. El perímetre de les 
places amb diferents usos, les influències mútues del parc amb l’eixample, etc.  
 
 

7.- Espai lliure. Estructura. 
 

 Vagi per endavant una decidida presa de posició a favor de l’espai públic. 
Sembla una mica extemporani fer-ho en els temps que corren. Vivim una època de 
descrèdit de tot el que és públic en front de la suposada eficiència de tot el que és 
privat. S’està arribant ja a situacions límit de privatització de l’espai públic. En aquesta 
línea el cas paradigmàtic és el dels aeroports. Hi trobem de tot, bars, restaurants, 
comerços i en els grans també hotels, oficines, centres de lleure, etc., com si es 
tractés d’una ciutat en petit. Els defensors de la privatització de l’espai públic ens diuen 
que aquests espais son millors que els que podem trobar-nos al centre de la ciutat. 
Però, el quid de la qüestió, es que son llocs on no pot entrar-hi tothom. Es un espai 
públic amb dret d’admissió, d’ús exclusiu pels que tenen tarja d’embarcament.  
 

La presa de posició en favor de l’espai públic es també una afirmació dels valors 
de la nostra civilització mediterrània. L’àgora com a punt de trobada, el lloc del mercat, 
la cruïlla de dues carreteres, etc., que son llocs públics per excel·lència, han estat a 
l’origen de moltes de les nostres ciutats. Més encara, una nova peça de ciutat, malgrat 
estigui feta de parts, ha de ser fàcilment reconeixible i identificable, simplement per tal 
de que sigui fàcil d’utilitzar i comprensible pels seus usuaris. I a les ciutats occidentals 
aquesta comprensibilitat és la que ve donada per l’estructura de l’espai públic. 

 

Moltes vegades els parcs han estat considerats com un aspecte residual de la 
planificació urbana: Aquell afegitó de: “...y el resto verde...”, de l’argot dels 
planificadors de la segona meitat del XX, és prou il·lustratiu. Gairebé era el resultant 
d’ajustar-se als estàndards de planejament. D’aquí un dels defectes de molts plans on 
“la zona verda” era el negatiu de la “zona edificable”. Això volia dir que a la “zona 
verda” li “tocava” la pitjor part del terreny a ordenar, ja fos per la seva topografia difícil, 
per la seva mala orientació, etc. En canvi en el cas de Prat Nord, la idea de situar un 
parc molt gran i en posició central va ser una de les primeres decisions del 
projecte. El que va ser una primera intuïció ha anat agafant volada i s’ha acabat 
convertint en l’element vertebrador, motor de tot el projecte. 
 

En aquest aspecte del parc com a motor del projecte, es on s’introdueixen els 
aspectes més nous de la proposta: el parc actua com la màquina ecològica del 
conjunt. La secció transversal tipus és molt il·lustrativa. S’ha actuat sobre el moviment 
de terres que de manera resumida planteja un perfil en forma de corba ondulada. El 
terreny quan es situa a cotes altes actua com a cobertura i/o camuflatge de les 
infraestructures. En aquest aspecte el parc actua com una carcassa i com a amortidor 
a l’aire lliure del seus efectes nocius, sorolls, contaminació, etc. En canvi, quan el 
terreny va a buscar les cotes baixes, tot just a un metre per damunt del nivell freàtic, 
actua com a recol·lector de les aigües pluvials. Aquest aspecte és molt important, per 
actuar sobre el cicle de l’aigua del conjunt. Aquesta secció facilita el desguàs del lloc 
situat en una zona deltaica amb cotes molt baixes (cota 6 per damunt del nivell del 
mar) i amb un pendent longitudinal gairebé inexistent.  

 

Però l’haver considerat el parc com a motor, no ha deixat en l’oblit l’altra part, la 
més visible als ulls de la gent, l’epidermis del parc, la seva a carrosseria. Mereixen una 
explicació més detinguda les seves parts més emblemàtiques: la plantació de ribera, el 
parc de les dunes, l’àgora i el parc esportiu. 
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La plantació de ribera, es l’element vegetal de referència del parc. La primera 
idea respecte d’aquesta plantació és que actuï com a “cresta”, per tal de que el parc es 
faci visible des de lluny, tan pel seu volum com per la seva alçada. Respecte a aquesta 
idea tot va començar amb la voluntat de reproduir les imatges dels boscos de ribera i 
concretament la Devesa de Girona. En la proposta del concurs es pretenia que la 
imatge del parc la donés la massa vegetal dels arbres de ribera (pollancres, albers, 
etc.). En aquest sentit és molt representativa la maqueta, amb una volumetria gairebé 
tectònica del parc, com una massa que sobresurt expressament del conjunt. Amb el 
desenvolupament posterior la imatge s’ha anat ajustant cap a la d’una arbreda, és a dir 
anant més cap a una idea de plantació regular. Mentre que el bosc de ribera podria 
tenir connotacions més feréstegues i salvatges, la plantació té un sotabosc més net i la 
geometria dels arbres és regular. S’ha reforçat també el tema de la recollida d’aigües. 
En èpoques molt humides un filet d’aigua unirà les dues làmines d’aigua situades als 
extrems de l’eix longitudinal de l’arbreda. 

 

Dunes. Un parc pla no té la meitat de gràcia que un que tingui una topografia 
bellugada. I l’avantatja del Parc Central de Prat Nord és que a tot al seu llarg els nivells 
oscil·laran entre la cota 4, tot just sobre el nivell freàtic, fins a la cota 12 per a poder 
ocultar les lloses de cobertura del soterrament de l’autovia de Castelldefels (C-31). 
L’ondulació queda assegurada perquè l’amplada no és massa important (mínima 100 
m. i màxima 300 m.) En un altre ordre de coses, la paraula duna ens suggereix que al 
seu damunt no hi podrà haver gaire vegetació. Els gruixos de terra no seran massa 
importants per no carregar en excés l’estructura dels túnels de les infraestructures 
soterrades. 

 

L’àgora com a lloc de trobada. Aquest és un element que no figurava en la 
proposta del concurs. L’àgora insisteix en l’argument de “domesticar” la imatge del 
parc ja explicada en el pas del bosc cap a la plantació de ribera. L’àgora suposa al 
parc el que per a un poble és la seva plaça major, ara bé, plantejada a l’escala 
metropolitana. Es tracta d’un lloc de dimensions grans, 250 x 200 metres, envoltat de 
carrers, amb una futura parada de metro (L-9) i un centre comercial a tocar. Es a dir, 
es vol un lloc on es concentri el màxim nivell d’activitat col·lectiva del parc.  

 

Equipaments metropolitans. Finalment un parc d’aquestes dimensions i 
pretensions cal que es doti d’imants suficients per tal de que actuï realment com a parc 
metropolità. Que sigui capaç d’atraure als habitants de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i no solament als de El Prat. Edificis públics representatius i un gran parc 
esportiu es proposen situar-los en el perímetre del parc. De manera conscient no es fa 
una explicació més detallada dels equipaments del parc i de la resta del conjunt. La 
raó és que s’ha volgut individualitzar l’explicació en la singularitat del parc. Però no 
sempre ha de succeir així i en altres casos, l’element vertebrador pot ser la jerarquia 
dels edificis d’equipaments. Aquesta opció és la que s’ha emprat en llocs on no és 
possible vertebrar la ciutat per manca d’espai lliure. Els grans equipaments 
metropolitans a la part alta del Raval de Barcelona son un bon exemple. 
 
 

8.- Eixample. Detall flexible. 
 

El planejament no és com un projecte executiu d’edificació, que està pensat per 
a ser construït de seguida, on tot ha d’estar previst al mil·límetre. A quin nivell de 
detall cal arribar en un pla urbanístic ? 

 

En el moment en que va començar a prendre forma l’Eixample Nord, en l’argot 
de l’equip redactor, ja des de la fase de concurs, es va batejar com el mirror  (el mirall). 
Es volien reflectir de manera actualitzada les trames d’eixamples que havien format el 
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nucli urbà de El Prat al llarg del segle XX. El mirall complia una doble missió. Per una 
banda, feia reconeixible el projecte a la població actual de El Prat. La gent s’hi sentiria 
reflectida perquè la percepció del nou desenvolupament seria fàcil d’entendre. Cal 
remarcar que l’apropiació col·lectiva d’aquests conceptes és fonamental per l’èxit del 
projecte.  

 

L’altre objectiu és més específic de l’ofici dels projectistes. Els eixamples van 
ser un dels instruments de desenvolupament urbanístics més utilitzats en la segona 
part del segle XIX i primera del XX. La seva utilitat ha estat comprovada per 
l’extraordinària varietat de les seves formes construïdes resultants a partir d’uns 
elements fixes molt precisos i senzills. En el cas de Prat Nord, el principal es el del 
reconeixement de la línea del ferrocarril com a directriu generadora. Aquesta directriu 
generadora porta a decidir que les mançanes siguin rectangulars amb el seu costat 
llarg paral·lel a la línea del tren. El mateix succeeix amb els carrers: Els més amples 
son els paral·lels al tren i els perpendiculars son secundaris, pràcticament només 
d’accés a les illes. Portant l’argument fins al límit, la trama incorpora les seves pròpies 
excepcions, les diagonals. D’aquesta manera s’incorporen les preexistències dels 
canals de reg existents.  

 

 Fins aquí el que hauria fet qualsevol eixample del XIX. El que afegeix l’eixample 
de Prat Nord és el “detall flexible”. S’ha fet una comprovació minuciosa de que la trama 
és capaç de suportar les ordenacions arquitectòniques, que demana un 
desenvolupament urbà de començaments del segle XXI. En aquest sentit, s’ha dibuixat 
en planta i en alçat, una hipòtesi d’ordenació detallada de les mançanes. Una vegada 
vista la seva capacitat, la seva ordenació final, es deixa oberta. Elements 
d’estructura fixes, elements d’ordenació detallada flexibles. 
 
 

9.- Ciutat indeterminada. Coeficients. 
 

 Es poden prendre decisions urbanístiques sense assignar-les a cap forma 
concreta ? 
 

L’Eixample de Prat Nord es correspon a la idea coneguda i experimentada d’un 
tipus de ciutat contemporània on predominen els teixits residencials. En canvi la 
Reserva Estratègica Metropolitana (REM) ha de preveure el desenvolupament d’un 
tipus de ciutat més imprevisible i menys experimentada. Es tracta de preparar els 
assentaments de futures activitats econòmiques i productives amb un petit percentatge 
residencial a situar en la seva façana cap al parc.  

 

La definició formal de la REM va començar, en la fase de concurs, inspirant-se 
en l’arquitectura industrial: molta ocupació en planta, grans llums, estructura modulable 
i indeterminada, etc. Altres imatges recurrents van ser les del barri de La Barceloneta 
(ordenació urbana a partir de la repetició d’un mòdul de 8,40 metres) i la de Masdar, la 
nova ciutat de l’energia, a Abu Dhabi que en l’aspecte arquitectònic lidera Norman 
Foster. Els dibuixos del concurs organitzaven l’espai segons una malla neutra de 16 x 
16 metres orientada segons la directriu de l’autovia de El Prat -  Sant Boi (C-31c). Si 
s’hagués seguit per aquest camí la solució projectual hauria arribat a acabar en 
propostes de detall flexible tal com s’ha explicat més amunt. Però en el 
desenvolupament posterior va quedar clar que no es podia anar cap a una ordenació 
tant fixa. Els únics elements que s’han mantingut son: la franja de reserva del pas 
soterrani del tren d’Alta Velocitat i dues traces, la del tren i la de la perpendicular a 
l’autovia de Sant Boi. Molt pocs elements fixes i només una dada, el sostre màxim 
admissible. L’ordenació precisa ja arribarà en un altre moment. Detall i procés 
completament diferents dels de Prat Nord.  
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10.- Projectar amb números. 
 

 Què tenen en comú un eixample de detalls flexibles amb una reserva de 
sòl sense una formalització determinada ?  
 

El que ha estat batejat com “l’urbanisme dels arquitectes” ha assolit grans 
resultats. La transformació urbanística de Barcelona dels darrers decennis del segle 
XX, liderada per l’Oriol Bohigas, és un bon exemple. Ara bé el defecte de l’urbanisme 
dels arquitectes es que ha portat cap a unes ordenacions que únicament es 
defensaven per la seva bona arquitectura. Per sort hi ha altres maneres d’entendre 
l’urbanisme. També es pot fer urbanisme partint dels números, sense haver dibuixat 
res prèviament. L’avantatja dels números és la de la seva superioritat a nivell 
d’abstracció i de precisió, respecte de les respostes gràfiques. No es tracta d’anar d’un 
costat a l’altre com la llei del pèndol, simplement constatar que quan s’ha de parlar de 
densitat, costos, estàndards, etc., els números son més capaços de donar precisió que 
la forma. Seguint amb l’exemple de Barcelona, la transformació del barri industrial del 
Poble Nou, que ara ja veiem construït en part i que s’ha popularitzat com el 22@, es 
deu a un pla que gairebé només va començar amb un número: El de la modificació del 
coeficient d’edificabilitat al canvi d’usos que es proposava per la zona industrial (22a). 
 
 

III.- Corol·lari. 
 

 Reconeixement del lloc com a punt de partida del projecte. 
 

Densitat com a regulador de la intensitat urbana. 
 

Espai lliure i/o equipaments com a elements principals de l’estructura urbana. 
 

Nivell de detall com a catalitzador de la velocitat del procés. 
 
 
 
 
 
 

       Jaume Carné. Arquitecte. 
18 de Juny del 2010.  
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Eines per a la planificació d’un barri nou.

L’exemple de Prat Nord.

Jaume Carné. Arquitecte.

18 de Juny de 2010.

Prat Nord. La plana deltaica. Fotografia Jordi Todó.

Prat Nord. Proposta guanyadora del concurs. Planta general.

Prat Nord. Vista de la maqueta presentada al concurs.

Prat Nord. Reconeixement del lloc. La Gran Via i el Riu Llobregat.

Prat Nord.   La Gran Via com a referent de l’orientació litoral de Barcelona.
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Prat Nord. Plànol de la Mancomunitat de Catalunya (1924).
Prat Nord. El ferrocarril com a directriu generadora de El Prat de Llobregat.

Prat Nord. Fotoplànol de l’any 1.956.

Prat Nord.

Fotoplànol anys 90.

Prat Nord. Estructura viària.

Prat Nord. Planta d’infraestructures.
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Prat Nord. Planta de traçat de les autovies C-31 i C-31c. Detall de l’enllaç Sud. Prat Nord. Planta de modificació topogràfica i de divisió de conques.

Prat Nord. Hipsometria del conjunt. Prat Nord. Esquemes de laminació d’aigua de pluja. 

Prat Nord. Secció transversal tipus. 

A l’esquerra el nucli de El Prat i l’autovia soterrada. A la dreta Prat Nord. Al centre el 
parc Central on es mostra l’ondulació de la topografia proposada. 

Prat Nord. Parc Central imatge de conjunt.
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Prat Nord. Vista de la maqueta del concurs.

Prat Nord. Vista de la maqueta del concurs. 

Prat Nord. Parc Central. Àgora, vista nocturna.

Prat Nord. Localització d’equipaments.

Prat Nord. Esquemes de replanteig de la trama de l’eixample.

Prat Nord. Proposta de volumetria de les mançanes. Planta i seccions - alçat. 
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Prat Nord. Edificació per usos.

Prat Nord. Planta general.

Projecte Prat Nord. 

Imatge d’encaix amb
les futures actuacions
urbanístiques del
nucli urbà de  
El Prat de Llobregat.    

Prat Nord. Versions 2008 (baix) i 2010 (dalt).                            

Prat Nord. Equip guanyador del concurs. Febrer 2009.

Kees Kaan, Jaume Carné. Arquitectes directors de l’equip.

Miquel Lluch; Marc Cabarrocas; Jean Pierre Pranlas; Pere Santos; Giacomo Delbene, Giovanna
Carnevali, Alex Ivancic; Pepe Lascurain.

Bibliografia Prat Nord.

Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Número 258. Primavera 2009. 
Informació i Debat. INDE. Febrer / Març 2009.

Adreça de contacte:

Jaume Carné. Arquitecte.

carnemarto@coac.net
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Planejament urbanístic: 
Els POUM com a eina de planificació i gestió

La participació ciutadana en el planejament urbanístic. La remodelació de la Diagonal;
un cas paradigmàtic.
Ramon Garcia Bragado, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

Els PAU i les agendes com a eines de desplegament del planejament general.
Agustí Serra, responsable de Sostenibilitat Urbana de la Direcció General d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya

4a
sessió

17/09/10



EL PROCESSOS PARTICIPATIUS EN L’URBANISME: 
EL CAS DE LA DIAGONAL

Ramon García-Bragado, Tinent d’alcalde Ajuntament de Barcelona



El processos participatius en l’urbanisme: El cas de la Diagonal

Ramon García‐Bragado, Tinent d’alcalde Ajuntament de Barcelona



Els processos participatius. 

Complexitat a la societats occidentals

Desafecció sobre la política

Necessitat dels poders públics de legitimar la 
seva decisió

Ciutadans més preparats i amb capacitat per 
plantejar els seus punts de vista

Nou model de governança



Els processos participatius. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Una definició

Gurutz Jauregui (Catedràtic de dret U. País Basc): 

La participació dels ciutadans d’una comunitat a 
l’àmbit públic, tant en els processos de 
deliberació i de decisió intermedis, com en 
l’adquisició de certa influència en els processos 
de decisió final



Els processos participatius. 
Experiència als barris

MARC LEGAL
LLEI 22/1998,  DE 30 DE DESEMBRE CARTA MUNICIPAL DE 
BARCELONA

DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 26 DE  JULIOL,  PEL QUAL S’APROVA EL 
TEXTE REFOS DE LA LLEI D’URBANISME i REGLAMENT POSTERIOR

NORMES  REGULADORES  DE  LA  PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

APROVADES PEL CONSELL PLENARI DE 22 DE NOVEMBRE DE 2002



Carta Municipal

CAPITOL 1CAPITOL 1
Es garanteix la participació ciutadana especialment en las matèries que 
afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans.

CAPITOL 2CAPITOL 2

L’audiència pública és la forma de participació per a  l’adopció d’acords o 
informació de les actuacions. Es oral i assisteixen els ciutadans que ho 
desitgin. L’àmbit de l’audiència pot ser de ciutat o districte.

Els ciutadans aporten mitjans econòmics, bens, drets o treball personal.

L’ajuntament pot establir per reglament procediments de col·laboració.



Carta Municipal

CAPITOL 3CAPITOL 3

Dret a ser informats de les activitats, accedir als arxius públics, utilitzar els 
mitjans d’informació general en les condicions i abast que determini la 
legislació general.

La informació pot realitzar-se de les següents formes:
• Informació pública.
• Informació pública individualitzada (actuacions 
urbanístiques de singular rellevància).

• Consulta directa als ciutadans mitjançant sistemes 
telefònics i telemàtics, bases de dades, fitxers i registres. 
(L’Ajuntament ha de regular els efectes de las 
comunicacions enviades por correu electrònic).



Normes reguladores de la 
participació ciutadana

Dret a la Informació:

Informació municipal:

 Informació pública general.
 Informació pública individualitzada.
 Informació pública sectorial.
 Consulta directa de la ciutadania (sistemes telefònics i 

telemàtics).

Los òrgans municipals competents donaran resposta raonada a les 
al·legacions que formulin los ciutadans en el marc de un tràmit d’
informació pública. Notificació per mitjà preferent i lloc indicats per la 
persona que les formula.



Normes reguladores de la 
participació ciutadana

SUPORT TSUPORT TÉÉCNIC A LA PARTICIPACICNIC A LA PARTICIPACIÓÓ::

Es garanteix el dret als ciutadans organitzats en associacions cíviques a 
rebre suport municipal per a les seves associacions.

Facilitar els mitjans necessaris als coordinadors i les federacions d’
associacions per a que puguin fer un seguiment autònom de temàtiques 
complexes o projectes de grans dimensions vinculats a les memòries i/o 
informes.

Es fomenta que els ciutadans no associats puguin disposar també de 
l’assessorament tècnic adequat per a assegurar la participació
qualitativa.

Existeix un fitxer general actualitzat d'entitats ciutadanes.



Normes reguladores de la 
participació ciutadana

 Projectes urbanístics de gran envergadura o especial 
transcendència.

 Inclouen els procediments i actuacions per a que els ciutadans
disposin d’informació àmplia i objectiva d’allò que es pretengui fer.

 Informaran dels procediments i actuacions empleats per a que la 
ciutadania pugui emetre les seves opinions i suggeriments.

 Explicarà, per a cada cas, quins òrgans o mecanismes de 
participació s’han inclòs en el procés de participació.

 Inclourà las opinions que s’hagin aportat.

 Culminarà con una Audiència Pública que farà una síntesi de tot el 
procés. L’acta de la Audiència i del procés constituirà la memòria 
participativa que s’incorporarà a l’expedient administratiu de l’aprovació
corresponent. 

Memòries participatives



Normes reguladores de la 
participació ciutadana

 Han  d’incloure els procediments i actuacions per a que els 
ciutadans disposin d’informació àmplia i objectiva d’allò que es pretén 
fer.

 Informaran dels procediments i actuacions empleats per a que la 
ciutadania pugui emetre les seves opinions i suggeriments.

 Explicarà, per a cada cas, quins òrgans o mecanismes de 
participació s’han inclòs en el procés de participació.

 Inclourà les opinions que s’hagin aportat.

Informes participatius



Normes reguladores de la 
participació ciutadana

Fase d’informació i comunicació S’informa al conjunt de la 
ciutadania afectada i se li comunica el contingut de la 
participació.

Fase d’aportacions ciutadanes Les entitats i individus 
aporten suggeriments, propostes o al·legacions segons el 
procés

Fase de debat Trobades regulades en temps i forma 
convocades pel propi ajuntament

Fase de devolució L’ajuntament entrega la seva proposta 
definitiva argumentant la solució adoptada.

Fases dels processos participatius



Normes reguladores de la 
participació ciutadana

 En cas de consultes sobre grans projectes o iniciatives,  el Consell Plenari 
determinarà l’univers que es consultarà.

 No es poden realitzar en territoris inferiors a un districte.

 Cal assegurar les mesures d’informació pública necessàries, sobre les 
alternatives en qüestió, que permetin a tots els ciutadans accedir a les diverses 
propostes realitzades.

 No es pot fer més d’un procés de consultes a l’any ni més de un procés per a 
cada un dels districtes.

 El resultat de la consulta ciutadana es té en consideració si la participació
mínima ha estat d’un 50% del padró de persones més grans de 16 anys al mateix 
territori objecte de consulta.

La consulta ciutadana



Accions a realitzar durant un 
procés

APROVACIAPROVACIÓÓN N 
INICIALINICIAL

APROVACIAPROVACIÓÓN DEFINITIVAN DEFINITIVA - PLENARIO

PUBLICACIÓN  APROVACIÓN INICIAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
PRENSA
WEB AYUNTAMIENTO
TABLERO DE EDICTOS
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Un abans i un després del procés participatiu de la Plaça Lesseps:

Contestació popular a un projecte tècnic
Conflicte. Cal cercar un acord. Sense ell no hi haurà nova Plaça
Treball conjunt:
• Definició de necessitats. Incorporació de punts de vista multisectorials ( mobilitat, 

comerç, peatons, viari,...)
• Coneixement detallat de l’àmbit en qüestió. 
• Procés de participació ampli i novedós en les metodologies. Jornades de setembre de 

2002. Més de 300 veïns volen dir la seva
• Tècnics de fora de l’administració s’incorporen als processos de debat
• Acord final àmpliament difós i conegut
• Procés d’obres llarg i costós. Una plaça inacabada de moment(L9)

L’Urbanisme d’abast de ciutat necessita de la concertació i l’acord més ampli 
possible.

Els processos participatius. 



PROCESSOS OBERTS AMB INTERVENCIÓ SECTOR URBANISME

• Implantació de la LAV a la ciutat de Barcelona
• MPGM de Glòries i el seu entorn
• Transformació urbanística plaça Lesseps, Ronda 

General Mitre i Travessera de Dalt
• Transformació terrenys presó Trinitat Vella
• Pla director de l’ARE de Vallbona
• Casernes de Sant Andreu
• Transformació recinte industrial Fabra i Coats.
• Transformació recinte industrial Can Batlló

Els processos participatius. 



• Mesura de govern: Set2008 i Gener de 2009

• Procés participatiu: Març de 2009‐maig de 2010

• 7 sessions obertes a la ciutadania per informar de les grans magnituds de 
l’Avinguda: Història, urbanisme, morfologia del carrer, mobilitat i comerç

• Gairebé 30.000 aportacions ciutadanes. Resposta individualitzada

• Àmplia campanya de comunicació de les propostes i diari seguiment als 
mitjans de comunicació

• Exposició als Jardinets: 41656 visitants. 28 de març al 16 de maig

• Votació: del 10 al 16 de maig presencial o per internet

• Cens: 1.414.783 

• 172.161 van participar, dels quals 20447 (11’88%) van votar A, 14.260 (8.28%) 
van votar B i 137.454 (79.84%) van votar C

Diagonal. Dades i fites del procés
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ELS PAUM I LES AGENDES COM A EINES DE 
DESPLEGAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL  

Index: 
 
1.- Marc legal de l’urbanisme a Catalunya 
 
2.- El planejament urbanístic: El planejament urbanístic general 

2.1. Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal i els Programes 
d’Actuació Urbanística Municipal dins del sistema del planejament 
territorial i urbanístic 
2.2. Criteris per al desenvolupament del Programa de planejament 
territorial relatius als espais oberts 
2.3. Criteris per al desenvolupament del Programa de planejament 
territorial relatius als assentaments 
2.4. Criteris per al desenvolupament del Programa de planejament 
territorial relatius a la mobilitat 
2.5. El Desplegament del planejament territorial a Catalunya 
2.6.  El Pla director urbanístic  (DPU) 
2.7. El Pla d’ordenació urbanística municipal POUM 
2.8. Estructura documental del POUM (veure ANNEX 1) 

 
3.- L’Agenda del POUM 

3.1. Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal en 
relació amb la programació temporal i econòmica de les actuacions: 
3.2. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal en 
relació amb la programació temporal i econòmica de les actuacions i 
l’agenda  

 
4.- El Programa d’Actuació Urbanística Municipal 

4.1. Continguts i determinacions dels PAUM. 
4.2. Determinacions dels PAUM  (art. 77 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme) 
4.3. Continguts obligatoris dels PAUM 
4.4. Continguts potestatius dels PAUM: 
4.5. Tramitació i vigència: 
4.6. Documentació dels PAUM 

 
5.- Les potencialitats de les agendes i els PAUM en relació al 
desenvolupament dels plans i en el marc del nou cicle econòmic 
 
6.- Documents Annexes 

6.1. Estructura documental del POUM (Agenda i avaluació econòmica i 
financera). Document elaborat per la Direcció General d’Urbanisme del 
DPTOP 
6.2. Model d’Agenda i avaluació econòmica. Document elaborat pe la 
Direcció General d’Urbanisme del DPTOP 
6.3. Exemple de PAUM: Programa d’Actuació Urbanística Municipal de 
Terrassa (2003) Gerència Municipal d’Urbanisme. Ajuntament de 
Terrassa 
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1.- Marc legal de l’urbanisme a Catalunya 
 

• 1956.- Primera llei del sòl (estatal) 
 

• 1975.- Llei del sòl (Text refós 76): Millora de les aportacions de 
la llei anterior 

 
• Reial decret 1385/1978.- Traspàs de competències de 

l’administració estatal 
 

• Llei 4/1980.- Creació de l’Institut Català del Sòl 
 
• Llei 9/1981.- Protecció de la legalitat urbanística 
 
• Llei 3/1984.- Mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic de 

Catalunya 
 
• DL. 1/1990.- Refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria 

urbanística 
          (Llei de protecció de la legalitat + Llei de mesures d’adequació) 
 

• 2002.- Llei 2/2002, d’urbanisme (14 de març) 
 
• 2003.- Decret 287/2003 Reglament parcial de la llei 2/2002 
 
• 2004.- Llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002 
 
• 2005.-  Decret 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text 

refós de la  Llei d’urbanisme.     (Llei 2/2002 + Llei 10/2004) 
 
• 2006.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme 
 
• 2007.- Llei 8/2007, de 18 de maig, de sòl estatal 
 
• 2007.- Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 

urgents en matèria urbanística 
 
• 2008.- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, Text 

refós de la Llei del sòl 
 
• 2009.- Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 

financeres i administratives 
 
• 2010.- Decret legislatiu /2010, de  3 d’agost de 2010, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 1/2005 +Llei 
8/2007 + Decret Llei 1/2007 + Llei 26/2009) 
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El marc legal urbanístic a Catalunya esta sotmès a un procés de canvis i 
ajustos continuats. L’intens desplegament de lleis, modificacions i 
reglaments que s’ha vingut succeint des de la llei 2/2002 fins a la 
darrera aprovació del text refós de la llei d’urbanisme publicat a principis 
de l’agost passat, dona idea d’una dinàmica que ha permès una 
successiva incorporació d’importants novetats instrumentals en l’àmbit 
de l’urbanisme, però també d’una enorme complexitat a l’hora 
d’elaborar el planejament  i d’interpretar els nous preceptes aplicables. 
 
En relació amb el problema de la programació de les previsions i les 
determinacions del planejament, podem distingir tres períodes basics en 
l’historia recent de l’urbanisme a casa nostra: 
 

- A partir de la llei del sòl del 1956, s’introdueix la figura dels 
programes d’actuació en el planejament general, els quals 
contenen una programa de cinc anys.  

 
- La llei del sòl del 1975, i en particular el reglament de 

Planejament del 1977, estableixen per als plans generals les 
determinacions relatives a: el Programa d’actuació (en dos etapes 
de 4 anys), i l’Estudi Econòmic i Financer (arts. 41 i 42 del 
Reglament de Planejament). 

 
- La llei 2/2002, estableix un canvi conceptual molt important en 

quant a la concepció i el caràcter de la programació econòmica en 
el planejament general. Les diverses modificacions legislatives 
posteriors no han alterat de manera important aquest nou criteri 
aplicat a la figura de l’Agenda Econòmica i del programa 
d’actuació urbanística municipal. 

 
 
 

2.- El planejament territorial i urbanístic general 
 
2.1. Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal i els Programes 
d’Actuació Urbanística Municipal dins del sistema del 
planejament territorial i urbanístic. 
 
El programa d’actuació urbanística municipal es un dels instruments de 
planejament que juntament amb el pla d’ordenació urbanística municipal 
i el pla director urbanístic, configuren el nivell del planejament general 
en l’actual ordenament urbanístic. 
 
Així, la figura del programa ha assolit un caràcter i un rang normatiu 
propi com a un instrument de planejament urbanístic que pot anar 
directament associat al POUM, però que també pot tenir una naturalesa 
pròpia i uns continguts específics de caràcter ampli que van més enllà 
de l’estrica i concreta programació d’actuacions i desenvolupaments 
urbanístics. 
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2.2. Criteris per al desenvolupament del Programa de 
planejament territorial relatius als espais oberts 
 

• Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la 
seva matriu biofísica 

 
• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general 

com a components de l’ordenació del territori 
 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del 
territori 

 
• Moderar el consum de sòl 

 
 

 
2.3. Criteris per al desenvolupament del Programa de 
planejament territorial relatius als assentaments 
 

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació 
espacial de les àrees urbanes. 

 
• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el 

territori. 
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Planejament 
general 

Planejament 
derivat 

Pla Parcial Urbanístic (PPU)
 
Pla de Millora Urbana (PMU) 
 
Pla Especial Urbanístic (PEU) 

Pla Director Urbanístic (PDU) 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) 

(En sòl urbanitzable) 
 
(En sòl urbà) 
 

Pla Especial d’infraestructures
Pla Especial de protecció del patrimoni cultural 
Pla Especial d’equipaments 
Pla Especial d’implantació d’usos en SNU 
Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals 
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Pla Territorial 
General 
 
Plans territorials 
parcials 

 
El planejament territorial i urbanístic 
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• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada 

 
• Propiciar la convivència d’activitats i d’habitatge a les àrees 

urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o 
terciaris 

 
• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona 

residència 
 
• Els nous creixements han de ser compactes i en continuïtat 

 
• El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del 

territori 
 
 
2.4. Criteris per al desenvolupament del Programa de 
planejament territorial relatius a la mobilitat 
 

• La mobilitat és un dret i no una obligació 
 

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat 
dels sistemes d’assentaments 

 
• Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans 
 

• Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu 
territorial 

 
 
 
2.5. El Desplegament del planejament territorial a Catalunya 
 
Al llarg dels darrers anys s’ha produït un extens i intens nivell de 
desplegament del planejament territorial a Catalunya. 
 
A l’aparició del Pla Territorial General de Catalunya s’ha succeït el 
desplegament de manera progressiva del conjunt dels plans 
territorials parcials corresponents als diferents àmbits geogràfics d 
ela nova divisió territorial de Catalunya: Alt Pirineu Aran, 
Comarques centrals, Comarques gironines, Plans de Lleida, Terres 
de l’Ebre, Camp de Tarragona i Metropolità de Barcelona. 
 
Amb l’aprovació en el proper consell de Govern dels dos darrers 
plans que mancaven (comarques de Girona i Terres de l’Ebre) 
juntament amb la recent aprovació a començaments d’estiu del 
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Pla Territorial Metropolità de Barcelona es completa tot el nivell 
del planejament territorial a Catalunya. 
 
Aquest fet, totalment inèdit en la nostra història urbanística, passa 
a tenir una especial transcendència en relació als continguts de les 
Agendes i dels Programes d’Actuació urbanística municipal. A 
partir d’ara, aquests instruments han de passar a tenir en 
consideració les previsions i determinacions d’aquests plans 
territorials en relació especialment amb les seves previsions pel 
que fa als nous creixements residencials. 
 

 
 
 
 
2.6.  El Pla director urbanístic  (DPU) 
 
Definició 
 
Planifica el territori mitjançant el planejament urbanístic general 
 
 
Objectius: 
 

a. Coordinació ordenació urbanística territori supramunicipal. 
b. Determinacions d’interès supramunicipal sobre 
desenvolupament sostenible, mobilitat de persones i mercaderies, 
i transport públic 
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c. Mesures de protecció del sòl no urbanitzable. Protecció del 
paisatge. 
d. Implantació infraestructures o equipaments d’interès 
supramunicipal 
e. Programació polítiques supramunicipals de sòl i habitatge 

 
Determinacions: 
 

-  Directrius vinculants per al planejament urbanístic. 
-  Normes d’aplicació directa sobre el sòl 

 
A banda dels plans directors de les àrees residencials estratègiques 
aprovats ara fa un any i mig, han estat redactats i aprovats altres plans 
directors en determinats àmbits (Garrotxa, Empordà i Alt Penedès) que 
juntament amb els plans territorials parcials, contenen determinacions 
que incideixen directament en les previsions de les agendes dels POUM i 
dels programes d’actuació urbanística municipal i les seves 
actualitzacions. 
 
 
 
2.7. El Pla d’ordenació urbanística municipal POUM 
 

- Classificar sòl  (urbà consolidat i no consolidat, urbanitzable 
delimitat i no delimitat i no urbanitzable ordinari i protegit). 

 
- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per 

el desenvolupament urbanístic d’acord amb el concepte de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
- Definir l’estructura general i model del territori (mitjançant 

l’emplaçament del sistemes generals viaris, espais lliures i 
equipaments) 
 
- Establir els indicadors de creixement, població, recursos i 
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà.  

 
 
2.8. Estructura documental del POUM (veure ANNEX 1) 
 
MEMÒRIES 
  Descriptiva i justificativa: Informació 
  Descriptiva i justificativa: Ordenació 
  Memòria social 
  Documentació ambiental 
  Quadres de dades 
  Annexes (estudis, dictàmens, convenis, ...) 
 
NORMATIVA I CATÀLEGS 
  Normes urbanístiques 
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  Catàleg de béns protegits 
  Catàleg de masies i cases rurals 
 
PLÀNOLS 
  Plànols d’informació 
  Plànols d’ordenació 
 
PROGRAMACIÓ 
  Agenda 
  Avaluació econòmica i financera 
  Programa d’actuació urbanística i municipal (si 
s’escau) 
 
DOCUMENT DE SÍNTESI 
 

3.- L’Agenda del POUM 
 
3.1. Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal 
en relació amb la programació temporal i econòmica de les 
actuacions: 
 

• Art.58.1.i) del D.L. 1/2010. Determinacions dels plans 
d’ordenació urbanística municipal  

... 
 i) Estableixen, per mitjà de l’agenda, quan no tenen cap programa 
d’actuació urbanística, les determinacions pròpies d’aquests pel que 
fa a les prioritats i a les previsions temporals de l’execució del pla 
d’ordenació urbanística municipal. 

 
 

• Art. 65.1.c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Definició del 
model d’implantació urbana i de l’estructura general de 
l’ordenació del territori. 

... 
c) Estableixen la programació temporal i els indicadors de 
creixement, població, recursos, desenvolupament econòmic i social 
del sistema urbà i disponibilitat de recursos hídrics i energètics, als 
quals s’ha d’ajustar l’execució de les actuacions previstes i , en 
especial, el desenvolupament del sòl urbanitzable. La programació ha 
de determinar, de conformitat, si s’escau, amb els plans territorials 
parcials o amb els plans directors territorials o urbanístics, la 
graduació temporal i espacial del desenvolupament dels sectors de 
sòl urbanitzable que tinguin per objecte la implantació de 
creixements residencials. A aquests efectes, es poden establir 
condicions temporals per a la formulació o execució dels plans 
parcials urbanístics corresponents, vinculades al grau d’execució de 
plans derivats anteriorment aprovats, així com en funció de la 
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dimensió relativa del sector respecte al conjunt de sòl urbà i de sòl 
urbanitzable en curs d’execució del municipi. 
 
 

3.2. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
en relació amb la programació temporal i econòmica de les 
actuacions i l’agenda : 

 
• Art.59. 1. e), 3. d), 3.g), 3.h) i, 4. del D.L. 1/2010. 

Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
... 
e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 
desenvolupar. 
... 

 
• 3. d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la 

justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables d ela implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris. 

 
• g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 

 
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels 
objectius de producció d’habitatge de protecció pública en les 
modalitats corresponents que aquesta Llei determina. A més, si el 
planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l’article 
34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 
... 

 
• 4. L’agenda a què es refereix l’apartat 1.e, si no hi ha un 

programa d’actuació urbanística municipal, s’actualitza cada sis 
anys per acord de l’ajuntament desprès d’un termini d’un mes 
d’informació pública. Aquest acord s’ha de publicar en el butlletí 
oficial corresponent i s’ha de comunicar a la comissió territorial 
d’urbanisme competent. 

 
 
Art. 76 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Programa d’actuació 
urbanística municipal, agenda i avaluació econòmica i financera 
 

76.2 Si el pla d’ordenació urbanística municipal no incorpora el 
programa d’actuació urbanística municipal en la seva documentació, 
correspon a l’agenda establir les previsions temporals a què fa 
referència l’apartat anterior. L’agenda, si no es formula un programa 
d’actuació urbanística municipal, s’actualitza cada sis anys d’acord 
amb el què estableix l’article 59.4 de la Llei d’urbanisme. 
 



 

ELS PAUM I LES AGENDES COM A EINES DE DESPLEGAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL        11 

76.3 L’avaluació econòmica i financera del pla d’ordenació urbanística 
municipal conté l’estimació del cost econòmic de les actuacions 
previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de 
finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les 
actuacions derivades de l’execució del pla.   

 
 
 

4.- El programa d’actuació urbanística municipal 
 
4.1. Continguts i determinacions dels PAUM. 
 
Art. 60 del D.L. 1/2010. Programes d’actuació urbanística 
municipal 
 

• 1. Els programes d’actuació urbanística municipal son 
l’expressió de les politiques municipals de sòl i d’habitatge 
i contenen les previsions i els compromisos assumits per al 
desenvolupament dels plans d’ordenació urbanística 
municipal corresponents pel que fa a la reforma i la millora 
urbanes, als equipaments i a la generació d’activitat 
econòmica, dins el marc del desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

 
 

• Expressió de les polítiques municipals de sòl i habitatge. 
Patrimoni Públic de sòl i habitatge. 

 
• Previsions i compromisos per al desenvolupament del POUM:  

- Reforma urbana 
- Millora urbana 
- Equipaments 
- Generació d’activitat econòmica. 

 
 

• 2. Els programes d’actuació urbanística municipal han 
d’avaluar i atendre les necessitats de sòl i d’habitatge dels 
municipis, i si escau, de sòl per a usos industrials i 
activitats productives, i han d’acreditar que són coherents 
amb els plans territorials o directors que els afecten. Així 
mateix, han de determinar quina iniciativa, la pública o la 
privada, és preferent per a la promoció del planejament 
urbanístic derivat, i poden establir, si escau, una reserva 
per a la iniciativa pública al llarg d’un termini concret, que 
no pot superar els sis anys. 

 
• Avaluar i atendre:  
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• necessitats de sòl i d’habitatge. Llevat que es compti amb un 

programa local d’habitatge. 
 
• necessitats de sòl per a usos industrials i activitats productives. 
 
• Acreditar la coherència amb els plans territorials o directors que 

els afectin. 
 
• Determinen la iniciativa preferent per a l’execució del 

planejament: pública o privada. 
 

• Poden establir una reserva per a la iniciativa pública per un 
termini màxim de 6 anys. 

 
 
 

• 3. Les determinacions del programa d’actuació urbanística 
municipal definitivament aprovat, en els municipis que en 
tenen, són el marc de referència adequat per concertar 
actuacions en matèria de sòl i d’habitatge entre els 
ajuntaments i l’Administració de la Generalitat. 

 
 

• 4. Els programes d’actuació urbanística municipal poden 
preveure totes o alguna de les figures del planejament 
urbanístic derivat a què fa referència el pla d’ordenació 
urbanística municipal corresponent. 

 
 
• 5. Els programes d’actuació urbanística municipal poden 

delimitar el sòl urbanitzable no delimitat i modificar els 
sectors prèviament delimitats, fins i tot per atribuir-los la 
condició de sòl urbanitzable no delimitat. En tots aquest 
supòsits, han de contenir les determinacions pròpies dels 
plans d’ordenació urbanística municipal i la documentació 
que sigui pertinent. Els programes d’actuació urbanística 
municipal no poden alterar la classificació del sòl no 
urbanitzable. 

 
• Delimitar sectors de sòl urbanitzable No delimitat. 
 
• Modificar sectors de sòl urbanitzable delimitat o canviar la seva 

condició cap a No delimitat. 
 
• No poden alterar la classificació del sòl no urbanitzable. 
 

 
• 6. Els programes d’actuació urbanística municipal 

completen, si escau, la determinació dels criteris objectius 
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que han de permetre decidir la conveniència o la necessitat 
de la delimitació i la transformació urbanística del sòl 
urbanitzable no delimitat, d’acord amb el que estableixen 
els apartats 1.d, 1.e i 8 de l’article 58.  

 
 

• Completar els criteris per a la delimitació del sòl urbanitzable 
no delimitat (contemplats en el POUM) en relació  a:  

 
- Indicadors de creixement, població, recursos i 

desenvolupament econòmic i social, per tal de decidir 
l’oportunitat de cada actuació d’acord amb d’utilització 
racional del territori. 

 
- Previsions de disponibilitat de recursos hídrics i energètics. 
 
- Determinacions del POUM en quan a: intensitats màximes, 

usos, connexions amb infraestructures, cessions mínimes 
de sòl. 

 
 

• 7. Els programes d’actuació urbanística municipal poden 
incloure sistemes urbanístics generals en els sectors de sòl 
urbanitzable, i en els sectors subjectes a plans de millora 
urbana, i també en els polígons d’actuació urbanística en 
sòl urbà. Així mateix, poden acordar operacions de millora 
urbana i actuacions sotmeses a un pla especial urbanístic, i 
també delimitar polígons d’actuació urbanística no definits 
ple pla d’ordenació urbanística municipal corresponent. 

 
• Possibilitat de: 
 
- Adscriure sistemes generals a: 
 

- Sectors de sòl urbanitzable. 
- Sectors de plans de millora urbana. 
- Polígons d’actuació urbanística (en sòl urbà). 
 

- Acordar operacions de millora urbana. 
 
- Acordar actuacions sotmeses a pla especial urbanístic. 
 
- Delimitar nous polígons d’actuació urbanística 

 
 

• 8.- Els programes d’actuació urbanística municipal han de 
concretar i distribuir les reserves de sòl que el pla 
d’ordenació urbanística municipal corresponent determini 
en compliment del que disposa l’article 57.3 en els termes 
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d’aquests, si el pla d’ordenació urbanística municipal no ho 
fa. 

 
• Concreció i localització de les reserves per la construcció 

d’habitatge de protecció pública.  
 

• Reserves mínimes: 30% del sostre d’us residencial de nova 
implantació, en sòl urbà i urbanitzable. El 20% ha de 
correspondre a habitatge de protecció en règim general i/o 
especial, i el 10% de protecció de preu concertat. Futura 
entrada en vigor del 10% de concertat català (pròrroga d’un any). 

 
 

• 9. Els programes d’actuació urbanística municipal han 
d’establir terminis per a l’execució de les obres 
d’urbanització, poden fixar terminis per a l’edificació dels 
solars, delimitar àrees tant per a l’exercici dels drets de 
tempteig i de retracte com per a l’aplicació de programes 
de rehabilitació d’edificis, definir sectors d’urbanització 
prioritària, incloure les reserves de terrenys regulades per 
l’article 158 i establir les mesures pertinents per a 
l’adequada culminació de les urbanitzacions existents. 

 
• Establir els terminis per a l’execució de les obres d’urbanització. 
 
• Possibilitat de fixar els terminis per a l’edificació (si no ha fa el 

planejament). 
 
• Possibilitat de delimitar àrees:  

• per a l’exercici del dret de tempteig i retracte 
• Per a l’aplicació de programes de rehabilitació 
 

• Possibilitat de definir sectors d’urbanització prioritària. 
 
• Possibilitat d’establir reserves de sòl per al patrimoni municipal de 

sòl i d’habitatge (si no ho fa el POUM) 
 
• Possibilitat d’establir mesures per a la finalització d’obres 

d’urbanització pendents de completar. 
 
 

• 10. L’adopció dels programes d’actuació urbanística 
municipal és de caràcter potestatiu. 

 
• L’agenda econòmica és un document preceptiu del POUM, en 

canvi el PAUM es potestatiu. 
 
• Actualment, un total de 183 municipis han formulat els seus 

corresponents POUM, i d’aquests, només 3 han formulat també 
el  PAUM de manera conjunta amb el POUM. A banda d’aquests, 
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4 municipis més han formulat PAUM de forma independent al 
procés de revisió o formulació del nou POUM i, actualment, quatre  
municipis més es troben en fase de redacció o tramitació dels 
seus respectius PAUM. 

 
• 11. Els programes d’actuació urbanística municipal tenen 

vigència indefinida, sens perjudici de l’abast temporal de 
llurs determinacions que tinguin aquesta naturalesa, i 
s’han de referir tant a les actuacions del sector públic com 
a les dels i de les particulars. 

 
• Temporalitat de les seves determinacions en funció del calendari 

propi de cadascuna d’elles. 
 
• Vigència indefinida (a diferència de la llei 2/2002 en la que 

s’establia una vigència de 6 anys) 
 
• Contemplen les actuacions del sector públic i privat. 
 
 
• 12. L’adopció, l’actualització, la modificació o la revisió dels 

programes d’actuació urbanística municipal, si es tramiten 
amb independència del pla d’ordenació urbanística 
municipal corresponent, segueixen el mateix procediment 
que aquest. Els programes d’actuació urbanística municipal 
s’han d’actualitzar cada sis anys. 

 
• La tramitació dels PAUM o la seva modificació o revisió, segueix 

el mateix procediment dels POUM. 
 
• Els PAUM s’han d’actualitzar cada 6 anys. 

 
 
Art. 76 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Programa d’actuació 
urbanística municipal, agenda i avaluació econòmica i financera 
 
76.1 El pla d’ordenació urbanística municipal pot incorporar en la 
seva documentació el programa d’actuació urbanística municipal, 
al qual li correspon: 
 

a) Establir les previsions temporals d’execució de les 
determinacions del pla d’ordenació urbanística municipal 
i, concretament, regular els terminis d’inici o de 
finalització per al desenvolupament dels sectors de 
planejament derivat, determinant la graduació temporal i 
espacial del seu desenvolupament en sòl urbanitzable, 
d’acord amb el que estableix l’article 65.1.c) d’aquest 
Reglament; i establir les previsions temporals per a 
l’execució dels sistemes urbanístics no inclosos en 
sectors, l’execució dels polígons d’actuació urbanística 
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municipal en sòl urbà i l’execució de les altres actuacions 
urbanístiques definides pel pla. 

b) Establir els terminis per a l’edificació d’acord amb 
l’article 68.2.h) d’aquest Reglament. 

c) Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és 
preferent per a la promoció de planejament urbanístic 
derivat, i establir, si escau, una reserva per a la iniciativa 
pública al llarg d’un termini concret, que no pot superar 
els sis anys. 

 
4.2. Determinacions dels PAUM  (art. 77 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme) 
 
a) Delimitació del sòl urbanitzable no delimitat. 
 
b) Modificació dels sectors de sòl urbanitzable i de millora urbana, 

pel que fa a llur configuració i superfície, o als paràmetres 
d’edificabilitat bruta, densitat màxima, usos principals i 
compatibles i reserves mínimes per als sistemes locals d’espais 
lliures i equipaments comunitaris. (art. 60.5 de la Llei) 

 
c) Atribució de la condició de sòl urbanitzable no delimitat al sòl 

anteriorment classificat com a sòl urbanitzable delimitat. (art. 
60.5 de la Llei) 

 
d) Inclusió, o vinculació a efectes de gestió, de sistemes urbanístics 

a sectors de sòl urbanitzable, a sectors subjectes a plans de 
millora urbana o a polígons d’actuació urbanística en sòl urbà. 
(art. 60.7 de la Llei) 

 
e) Determinació d’operacions de millora urbana i d’actuacions 

sotmeses a un pla especial urbanístic, delimitació de polígons 
d’actuació urbanística municipal no definits pel pla d’ordenació 
urbanística municipal corresponent, i establiment de les 
determinacions pròpies del pla d’ordenació urbanística municipal 
respecte als sectors de planejament derivat i als polígons 
d’actuació urbanística en sòl urbà. (art. 60.7 de la Llei) 

 
f) Determinació de criteris objectius per decidir la conveniència o la 

necessitat de la delimitació i la transformació urbanística del sòl 
urbanitzable no delimitat, complementaris dels previstos en el pla 
d’ordenació urbanística municipal. (art. 60.6 de la Llei) 

g) Determinació i distribució de les reserves per a la construcció 
d’habitatge de protecció pública o d’habitatges objecte d’altres 
mesures d’estímul d l’habitatge assequible i modificació de la 
distribució entre els sectors de planejament derivat i de 
l’emplaçament de les reserves previstes pel pla d’ordenació 
urbanística municipal per a la construcció d’habitatge, sense 
disminuir les reserves globals fixades per aquest pla. (art. 60.8 de 
la Llei) 
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h) Establiment, respecte a sectors de planejament derivat o polígons 

d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat, de l’obligació de 
les persones propietàries de conservar les obres d’urbanització, 
agrupades legalment com a junta de conservació, en els casos i 
condicions previstos en l’article 68.7 d’aquest Reglament. (Art. 
60.9) 

 
i) Delimitació d’àrees tant per a l’exercici dels drets de tempteig i de 

retracte com per a l’aplicació de programes de rehabilitació 
d’edificis, definició de sectors d’urbanització prioritària, delimitació 
de reserves de terrenys regulades per l’article 151 de la Llei 
d’urbanisme i establiment de les mesures pertinents per a 
d’adequada culminació urbanística de les urbanitzacions existents. 
(Art. 60.9) 

 
j) Establiment o actualització de les previsions temporals relatives a 

l’inici o la finalització del desenvolupament dels sectors de 
planejament derivat, determinant la graduació temporal i espacial 
del seu desenvolupament en sòl urbanitzable, d’acord amb el què 
estableix l’article 65.1.c) d’aquest Reglament; a l’execució dels 
sistemes urbanístics no inclosos en sectors, a l’execució dels 
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, a l’edificació dels 
solars, i a l’execució de les altres actuacions urbanístiques. En tot 
cas, els terminis per a la construcció dels habitatges amb 
protecció oficial compresos en polígons d’actuació urbanística, no 
poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar 
des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur 
finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 
d’obres. 

 
k) Adaptar les previsions del pla d’ordenació urbanística municipal 

sobre sistemes generals a les necessitats derivades dels criteris 
d’ordenació continguts en el programa. 

 
 

4.3. Continguts obligatoris dels PAUM: 
 
• Establir les previsions temporals d’execució del POUM:  

- Terminis d’inici o finalització dels sectors  
-  Graduació temporal i espacial del desenvolupament en sòl 

urbanitzable. 
- Previsió temporal per l’execució dels sistemes fora de 

sectors. 
- Previsió temporal per l’execució dels polígons d’actuació. 
- Previsió temporal d’altres actuacions definides. 

 
• Avaluar i atendre les necessitats d’habitatge i sòl per a usos 

industrials i productius, en coherència amb els plans territorials o 
directors. 
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• Determinar la iniciativa per al desenvolupament del planejament 

derivat. 
 
• Concretar i distribuir les reserves de sòl per a habitatge protegit 

(si el POUM no ho fa). 
 
• Establir els terminis per a l’execució de les obres d’urbanització. 
 
• Es refereixen a les actuacions del sector públic i del privat. 

 
 
4.4. Continguts potestatius dels PAUM: 
 
• Reserva per a la iniciativa pública  en sectors, per un termini 

màxim de 6 anys. 
 
• Preveure totes o algunes de les figures de planejament derivat 

que determina el POUM. 
 
• Delimitar el sòl urbanitzable no delimitat. 
 
• Modificar sectors delimitats (sense alterar la classificació del sòl 

no urbanitzable). 
 
• Passar sectors delimitats a no delimitats. 
 
• Determinar els criteris per decidir la delimitació i transformació 

del sòl urbanitzable no delimitat. 
 
• Incloure sistemes generals en: sectors de sòl urbanitzable, de 

plans de millora urbana i, de polígons d’actuació urbanística. 
 
• Acordar operacions de millora urbana. 
 
• Acordar actuacions sotmeses a un pla especial urbanístic. 
 
• Delimitar polígons d’actuació urbanística municipal. 
 
• Fixar terminis per a l’edificació dels solars. 
 
• Delimitar àrees de tempteig i retracte. 
 
• Delimitar àrees de rehabilitació d’edificis. 
 
• Definir sectors d’urbanització prioritària. 
• Incloure reserves de terrenys per a la creació o ampliació del 

PMSH. 
 
• Establir mesures per a la completació  
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4.5. Tramitació i vigència: 
 
• Els PAUM son de caràcter potestatiu. 
 
• Tenen vigència indefinida. 
 
• S’han d’actualitzar cada 6 anys. 
 
• La seva formulació, actualització, modificació o revisió segueixen 

la mateixa tramitació dels POUM. 
 
 

 
4.6. Documentació del PAUM 
 
 
Article 61 del D.L. 1/2010. Documentació dels programes d’actuació 
urbanística municipal 
 
1. Els programes d’actuació urbanística municipal es componen dels 
documents següents: 
a) La memòria raonada dels objectius que persegueixen i de les 
mesures i els mitjans programats per a assolir-los, en coherència amb el 
planejament de rang superior. 
b) La relació de les actuacions programades. 
c) El calendari d’execució. 
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables 
de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris.  
e) Els estudis complementaris que escaiguin. 
f) Els plànols d’informació, de delimitació i d’esquemes d’integració 
urbana de les actuacions i, si s’escau, els plànols d’ordenació i les 
normes per a aplicar-los. 
g) Els documents que siguin necessaris, si s’escau, per als supòsits a 
què es refereixen els apartats 5 a 9 de l’article 60. 
2. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha de justificar la 
coherència del programa amb el planejament territorial i amb el 
planejament urbanístic. 
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- ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PAUM 

MEMÒRIA 

  Descriptiva i justificativa: Informació 

  Descriptiva i justificativa: Ordenació 

RELACIÓ DE LES ACTUACIONS PROGRAMADES 

  Relació de les actuacions estratègiques del POUM 

  Relació de les actuacions de desenvolupament del POUM 

CALENDARI D’EXECUCIÓ  

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA  

PLÀNOLS  

  Plànols d’informació 

  Plànols d’ordenació 

ALTRES DOCUMENTS 

 
5.- Les potencialitats de les agendes i els PAUM en relació al 
desenvolupament dels plans i en el marc del nou cicle econòmic 

L’adequada programació estratègica de les previsions i determinacions 
del planejament general es un requisit imprescindible per a la seva 
correcta execució.  

La necessitat cada cop més accentuada de garantir el correcte 
desenvolupament dels processos urbanístics amb la major sincronia 
respecte de les necessitats dels municipis obliga a afinar amb el màxim 
nivell d’encert en la definició de la programació dels complexos 
processos urbanístics i les seves seqüències. 
 
Sovint, no es tracta només de garantir un desenvolupament harmònic 
dels àmbits urbans sense generar desequilibris o distorsions en el seu 
funcionament, sinó fins i tot, d’accelerar o anticipar la resolució de 
determinades demandes emergents que no poden esperar al resultat 
dels processos urbanístics definits pel planejament. Exemples força 
evidents d’aquest fet els trobem sovint en relació amb les 
problemàtiques d’obtenció de sòls d’equipaments per atendre les 
necessitats derivades dels forts creixements demogràfics dels darrers 
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anys i les noves necessitats socials (escoles, centres assistencials,...) i 
també en la necessitats que sovint es plantegen en quant a l’anticipació 
d’actuacions infraestructurals per tal de resoldre problemes de mobilitat 
o d’altre. 
 
L’execució del planejament urbanístic no es gairebé mai, un procés 
ordenat que es desenvolupi de forma gradual  i d’acord amb una 
programació pautada i preestablerta. La complexitat dels processos 
d’execució, la diversitat i variabilitat dels molts elements que intervenen 
en el seu desenvolupament, sovint de manera contradictòria entre ells, 
es una característica essencial avui més present que mai en la 
transformació urbana. 
 
Es per això, i molt especialment degut a aquesta enorme dificultat i 
complexitat, que resulta del tot imprescindible concebre el planejament 
urbanístic dels pobles i ciutats, no com un exercici estàtic d’ordenació 
sobre el qual el problema de la seva transformació i els processos als 
quals s’haurà de sotmetre, formen part d’un enorme interrogant 
embolcallat per la sofisticada construcció instrumental i normativa que 
hem vingut desenvolupant al llarg dels anys; sinó més aviat com un 
projecte obert sobre el qual cal aplicar de manera sostinguda els 
mecanismes que en cada moment resulti adient per tal d’assolir de 
forma satisfactòria els resultats i els valors essencials que es planteja. 
 
Un bon pla urbanístic ha de poder-se realitzar, ni que sigui de forma 
parcial, i la seva formalització final s’ha de reconèixer en els seus 
continguts essencials. En aquest aspecte, la bona programació dels 
plans resulta cabdal per tal d’assolir no només la seva execució sinó que 
aquesta es produeixi amb la qualitat necessària. 
 
Els instruments de programació del planejament no han de ser 
plantejats com a complexes i sofisticades construccions tècniques que 
pretenguin pautar de forma minuciosa i precisa tots els passos i els 
temps del seu desenvolupament, intentant prefigurar uns horitzons 
temporals que mai es compliran llevat d’actuacions d’abast molt concret. 
Tampoc haurien de ser mers documents recolzats en una retòrica tecno-
legal amb poques pretensions d’entendre les veritables claus per la 
transformació dels processos urbanístics que es dissenyen. 

La previsió sobre els possibles processos d’execució del planejament no 
s’hauria de reduir a la caricatura d’un diagrama de Gant o d’una 
col·lecció més o menys amplia de quadres i enunciats genèrics. 
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5.- Anexes 

 

 

5.1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL POUM 
 
MEMÒRIES ........................................................................................................ 
 

1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓ.................................................... 
 

1.1. INTRODUCCIÓ........................................................................................... 
1.2 TERRITORI I MEDI AMBIENT ............................................................................. 
1.3 POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA ..................................................................... 
1.4 ANÀLISI URBANÍSTIC .................................................................................... 
1.5 DIAGNOSI ................................................................................................ 
1.6 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ .......................................................................... 

 
2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: ORDENACIÓ .................................................... 

 
2.1 OBJECTIUS I CRITERIS .................................................................................. 
2.2 PROPOSTES URBANÍSTIQUES DE CARÀCTER GENERAL .............................................. 
2.3 PROPOSTES URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES ......................................................... 
2.4 COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS SOBRE EL POUM ............................................... 
2.5 COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA TERRITORIAL I ALTRES ACORDS................. 

 
3 MEMÒRIA SOCIAL ............................................................................................ 

 
3.1 AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS D’ACCÉS A L’HABITATGE................................ 
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memòries 

 

1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: 
INFORMACIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 La memòria del pla d’ordenació urbanística municipal ha 

d’establir les conclusions derivades de la informació 
urbanística que són rellevants per a l’ordenació del 
territori, ha d’analitzar les diferents alternatives possibles 
i ha de justificar el model elegit, les determinacions de 
caràcter general i les corresponents a les diferents 
classes de sòl. 

 
1.1. INTRODUCCIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 La introducció ha de situar el POUM en el context que el 

genera, atenent als diferents condicionants històrics, 
socials, econòmics,...que justifiquen la redacció d’un nou 
document. Aquest  apartat també concretarà a través de 
quins documents i amb quins mitjans tècnics i humans 
es compta per a la seva realització. 

  
CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 93/RLUC disposició addicional 4a 

DESCRIPCIÓ: 
 Cal establir la justificació de la conveniència i oportunitat 

de la formulació del POUM. 
  

ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
DESCRIPCIÓ: 

 Cal incloure l’evolució del planejament general i derivat 
anterior, així com el seu nivell de desenvolupament, que 
justificarien la necessitat d’elaborar un nou planejament.  

 
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 74,83/RLUC 107 

DESCRIPCIÓ: 
 Cal incloure les determinacions establertes per Llei que 

autoritzen l’organisme o entitat que formula el pla 
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d’ordenació urbanística municipal, així com el detall de 
les diferents fases i temporalització prevista que aquest 
procediment inclou durant la seva tramitació. 

  
REDACCIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC disposició addicional 8a/RLUC  

DESCRIPCIÓ: 
 Relació de professionals i les titulacions adequades, 

segons legislació aplicable, que participen en la 
preparació i redacció del POUM, en qualitat de 
funcionaris o funcionàries, de personal laboral o de 
persones professionals liberals contractades a aquest 
efecte 

 

1.2 TERRITORI I MEDI AMBIENT 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 

 Característiques del territori: característiques naturals, 
amb indicació dels riscs naturals o geològics existents, 
usos als quals està destinat. 

 
MARC FÍSIC DE L’ÀMBIT DE L’ORDENACIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 Descripció de les característiques físiques del territori. 

CLIMA I METEOROLOGIA 
GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA I EDAFOLOGIA 
HIDROLOGIA 
HIDROGEOLOGIA 

 
SISTEMES NATURALS 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 Descripció de les característiques del paisatge existent al 

territori. 
VEGETACIÓ 
FLORA 
FAUNA 
ESPAIS NATURALS PROTEGITS I CONNECTIVITAT BIOLÒGICA 
PAISATGE 
 

RISCOS AMBIENTALS I TECNOLÒGICS 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 
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 Descripció dels diferents riscs naturals, ambientals, 
tecnològics  o geològics existents. 

INUNDACIONS I AVINGUDES 
EROSIÓ I ALTRES RISCOS GEOLÒGICS 
INCENDIS FORESTALS 
CONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES 
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 
ACTIVITATS INDUSTRIALS 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL 
 
 

 

1.3 POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 

 Característiques de la població assentada sobre el 
territori, condicions econòmiques i socials i previsions de 
la seva evolució. L'anàlisi de la població ha de recollir les 
dades relatives a població femenina i grups d'edat, i als 
tipus de llars i la seva possible evolució futura. 

  
DEMOGRAFIA I POBLACIÓ 

DESCRIPCIÓ: 
 Caldrà analitzar l’evolució de la demografia al municipi i 

quines són les característiques bàsiques de la seva 
població. 

HABITATGE 
DESCRIPCIÓ: 

 Ha d’incloure un estudi del l’habitatge del municipi, amb 
les seves característiques bàsiques,  localitzacions 
preferents i altres que es considerin d’interès. 

ACTIVITAT ECONÒMICA 
DESCRIPCIÓ: 

 Es referirà al mercat laboral existent, l’estructura 
productiva i la dinàmica immobiliària del municipi. 

  
EL MERCAT LABORAL 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
DINÀMICA IMMOBILIÀRIA 

 

1.4 ANÀLISI URBANÍSTIC 
 
EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

DESCRIPCIÓ: 
 Ha d’incloure l’evolució urbanística del municipi, fent 

esment a les diferents fases de creixements i als factors 
que els han originat. 
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ESTRUCTURA BÀSICA DEL TERRITORI 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 Estructura bàsica del territori: xarxa viària, ferroviària, 

aeroportuària, marítima,.... 
PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 Informació urbanística, acompanyada dels estudis 

complementaris necessaris, relativa als següents 
aspectes: planejament territorial i sectorial amb 
incidència en l’àmbit del pla 

  
PLA TERRITORIAL PARCIAL /PLA DIRECTOR TERRITORIAL 
PEIN / XARXA NATURA 2000 
PSIC 
PAISATGE (CATÀLEGS, CARTES) 
HABITATGE 
ALTRES (PTSEC) 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT I EL SEU DESENVOLUPAMENT 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 

 Aquest apartat inclourà l’anàlisi del planejament 
urbanístic vigent fins el moment de la redacció del nou 
POUM, així com el seu nivell de desenvolupament. 

  
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
SISTEMES  
TEIXITS 
POLÍGONS I SECTORS 
 

PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 

 Si el pla d'ordenació urbanística municipal preveu 
expressament la formulació d'un pla especial urbanístic 
de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, el 
catàleg es pot limitar a enumerar i identificar els béns 
immobles que són objecte de protecció, sens perjudici 
de l'ampliació del catàleg que es pugui produir amb 
motiu de la formulació i aprovació de l'indicat pla 
especial.  

 Es preveu que en aquest apartat es faci un recull del 
patrimoni existent al municipi així com les previsions 



 

ELS PAUM I LES AGENDES COM A EINES DE DESPLEGAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL        29 

d’ampliació o revisió dels diferents béns. 
SERVEIS 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 Informació Xarxes bàsiques existents dels serveis 

d'aigua, hidrants per a incendi, gas, electricitat, 
telecomunicacions i sistemes d'evacuació de les aigües 
residuals o de pluja. 

AIGUA 
SANEJAMENT 
RESIDUS 
ENERGIA 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

 
 

 
 

1.5 DIAGNOSI 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 

 Diagnosi dels dèficits de les xarxes bàsiques existents 
dels serveis d'aigua, d'hidrants per a incendi, gas, 
electricitat, telecomunicacions i sistemes d'evacuació de 
les aigües residuals o de pluja, anàlisi dels recursos 
disponibles, i descripció i justificació de les obres i la 
provinença dels recursos necessaris per a adaptar, 
ampliar o millorar aquestes xarxes bàsiques. 

 
ELEMENTS TERRITORIALS I AMBIENTALS 
PREVISIONS DE POBLACIÓ: NECESSITATS D’HABITATGE I 

REEQUIPAMENT 
ACTIVITAT ECONÒMICA 
SISTEMES URBANÍSTICS D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 
ELS ÀMBITS EDIFICATS 
MOBILITAT: MANCANCES I NECESSITATS 
XARXES DE SERVEIS 
EL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC ACTUAL I ELS NECESSITATS 

FUTURES 
MANCANCES I INCOHERÈNCIES DE L’ORDENACIÓ ACTUAL 
 

 
1.6 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59/RLUC 69 

DESCRIPCIÓ: 
 Descripció i resultat del programa de participació 

ciutadana, amb referència als aspectes següents:  
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 Descripció de les mesures adoptades o de les 
actuacions realitzades amb l'objecte 
d'informar i de promoure el debat. 

 Síntesi de les aportacions i resultats derivats 
de les al·legacions i suggeriments presentats 
durant el període d'informació pública. 

 Síntesi de les modificacions o aspectes 
incorporats al pla a partir de les aportacions o 
resultats del programa de participació 
ciutadana. 

INTRODUCCIÓ 
MODEL PLANTEJAT 
MEMÒRIA PARTICIPATIVA DE L'AVANÇ 
PROCÉS PARTICIPATIU DE L'APROVACIÓ INICIAL 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: ORDENACIÓ  

 
2.1 OBJECTIUS I CRITERIS 

OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 106 
DESCRIPCIÓ: 

 Amb l’anàlisi realitzada als apartats anteriors, la 
memòria ha de procedir a analitzar les diverses 
alternatives contemplades justificant i descrivint el nou 
model d’ordenació elegit i fent esment, concretament, 
als següents aspectes: 

 La classificació del sòl 
 L'observança de l'objectiu del 

desenvolupament urbanístic sostenible, tenint 
en compte les conclusions de l'informe 
ambiental que integra la documentació del 
pla. 

 L'adequació de l'ordenació a les directrius de 
planejament. 

 Les mesures adoptades per a facilitar 
l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el 
municipi, tenint en compte l'estudi d'avaluació 
de la mobilitat generada que ha de formar 
part de la documentació del pla. 

 
SÍNTESI ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 3/RLUC 65-66-106 

DESCRIPCIÓ: 
 Síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i 

criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen 
l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació 
pública. 

 Justificació de mesures adoptades per atendre les 
necessitats social d’accés a l’habitatge d’acord amb les 
necessitats detectades en la memòria social. 

 Justificació específica de la finalitat del projecte i de la 
compatibilitat de l’actuació en relació a la capacitat del 
municipi per absorbir i desenvolupar les propostes de 
planejament. 

 Justificació específica de la finalitat del projecte i de la 
compatibilitat de l’actuació amb el planejament 
urbanístic i sectorial. 
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SOTENIBILITAT 
MOBILITAT 
HABITATGE  
JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ A LA CAPACITAT DEL MUNICIPI 
JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL 

 
DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 106 

DESCRIPCIÓ: 
 Descripció de les característiques bàsiques de la 

proposta d'ordenació. 
 

SEGUIMENT DEL PLA 
DESCRIPCIÓ: 

 Cal especificar els criteris per a fer el seguiment del 
POUM i per a la seva modificació o revisió. 

 
2.2 PROPOSTES URBANÍSTIQUES DE CARÀCTER GENERAL 

 
ESTRUCTURA GENERAL 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 57 

DESCRIPCIÓ: 
 Definició del model d’implantació urbana i les 

determinacions per al desenvolupament urbanístic, 
d’acord amb el que estableix l’article 3 de la LUC 
(desenvolupament sostenible). 

 
EMMARCAMENT  GENERAL 
CRITERIS D’ESTRUCTURACIÓ URBANA DEL POUM 

 
CRITERIS D’ESTRUCTURACIÓ URBANA DEL POUM 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 57 

DESCRIPCIÓ: 
 Definir l’estructura general que cal adoptar per a 

l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes 
per a fer-ne el desenvolupament. 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 64 

DESCRIPCIÓ: 
 Els plans d'ordenació urbanística municipal han d’establir 

la classificació de tot el sòl comprès en llur àmbit en 
urbà, urbanitzable i no urbanitzable, o en alguna 
d'aquestes classes de sòl, d'acord amb els criteris que 
estableixen els articles 24 a 33 de la Llei d'urbanisme, i 
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en els àmbits o les superfícies que resultin necessaris en 
funció dels criteris d'ordenació establerts. Aquest plans 
han d'assenyalar els àmbits inclosos en cada una de les 
classes i categories de sòl. 

 
VALORS A PROTEGIR 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 65 

DESCRIPCIÓ: 
 Determinar els valors arquitectònics, arqueològics, 

paisatgístics i ambientals que han de ser objecte de 
protecció.  

 
 

2.3 PROPOSTES URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 
 
SISTEMES 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 65/66 

DESCRIPCIÓ: 
 Definir els elements determinants del desenvolupament 

urbà, entre els que s'inclouen els sistemes generals de 
comunicacions, d'espais lliures públics i d'equipaments 
comunitaris, efectuant les reserves de sòl corresponent i 
regulant llur obtenció. El sistema general d'espais lliures 
públics ha de respondre, com a mínim, a la proporció de 
20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel 
planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en 
cap sector de planejament urbanístic. També pot 
preveure com a sistemes urbanístics reserves de 
terrenys destinats a habitatges dotacionals públics que 
són aquells que comprenen les actuacions públiques 
d'habitatge destinades a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats 
d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques 
socials prèviament definides.  

  
 Respecte als sectors de sòl urbà no consolidat subjectes 

a un pla de millora urbana i als sectors de sòl 
urbanitzable delimitat, correspon al pla d'ordenació 
urbanística municipal: 

 Determinar la inclusió en el sector de terrenys destinats 
a sistemes generals o la vinculació al sector, a efectes de 
gestió, de terrenys destinats a sistemes generals d'acord 
amb el què estableix l'article 35.2 del RLUC, i preveure, 
si s'escau, les connexions amb les infraestructures 
exteriors a càrrec del sector. 

 Fixar els estàndards que determinen les reserves 
mínimes per als sistemes urbanístics d'espais lliures i 
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d'equipaments comunitaris de titularitat pública. 
 

SISTEMA DE COMUNICACIONS 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS 

 
SERVEIS 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 65 

DESCRIPCIÓ: 
 Definir les xarxes generals de serveis, amb indicació de 

les xarxes generals existents que es mantenen i les de 
nova implantació que resulten necessàries al llarg de la 
vigència del pla. Respecte a la xarxa de 
telecomunicacions, poden establir l'existència d'una 
infraestructura única, que hagi de ser compartida per les 
diferents xarxes o serveis. 

 
AIGUA 
SANEJAMENT 
RESIDUS 
ENERGIA 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
 

TEIXITS 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58/RLUC 65/68 
DESCRIPCIÓ: 

 
 En sòl urbà: 
 Aplicar les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i 

de reserva o afectació d’aquest per a sistemes 
urbanístics generals i locals, respectant sempre la 
proporció adequada a les necessitats de la població. 

 Regular els paràmetres i els criteris d’harmonització 
formal i compositiva de les edificacions. 

 Determinar quins valors arquitectònics, arqueològics, 
paisatgístics i mediambientals hi han d’ésser protegits.  

 Definir les intervencions necessàries en el teixit urbà 
existent, per a la seva conservació, rehabilitació, 
reurbanització, regeneració o transformació. 

 Afavorir la compactació urbana, evitar la dispersió de la 
urbanització i les edificacions en el territori mitjançant la 
previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit 
urbà existent, i considerar la conservació, la rehabilitació 
i la recuperació de les trames urbanes i del parc 
immobiliari. 

 Assignar i regular per a cada una de les zones previstes, 
els usos principals i compatibles, la parcel·la mínima 
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indivisible, i els paràmetres urbanístics als què se 
subjecta l'edificació. En el cas d'ordenació volumètrica, el 
pla pot preveure una ordenació de volums de caràcter 
obligatori o diverses d'alternatives. 

 
 En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no 

consolidat no inclosos en sectors subjectes a un pla de 
millora urbana, cal detallar l’ordenació urbanística del 
sòl, fixar els paràmetres urbanístics necessaris per a 
l’atorgament de llicències d’edificació i assenyalar les 
alineacions. Pel que fa a l’ordenació de volums, el pla en 
pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses 
d’alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot 
especificar gràficament les dites alternatives, o bé 
concretar els paràmetres de l’edificació que, sense 
alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, 
admeten variació.  

 
NUCLI HISTÒRIC 
NUCLI URBÀ CENTRAL 
ÀREES DE NOU CREIXEMENT 
URBANITZACIONS I ÀREES URBANES EXISTENTS 
HABITATGE 
COMERÇ 
SÒL INDUSTRIAL I ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

USOS 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58/RLUC 68 
DESCRIPCIÓ: 

 Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal 
assignar i regular per a cada una de les zones previstes, 
els usos principals i compatibles, la parcel·la mínima 
indivisible, i els paràmetres urbanístics als què se 
subjecta l'edificació. En el cas d'ordenació volumètrica, el 
pla pot preveure una ordenació de volums de caràcter 
obligatori o diverses d'alternatives. 

 
HABITATGE 
COMERÇ 
SÒL INDUSTRIAL I ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

ORDENACIÓ SNU 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58.9/RLUC 68.8 
DESCRIPCIÓ: 

 Regular cadascuna de les qualificacions possibles, en 
coherència amb el grau de conservació i protecció 
pretesos; regular les superfícies mínimes susceptibles de 
segregació, respectant la normativa aplicable, i els 
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paràmetres i condicions aplicables als usos i edificacions 
permesos.  

 
 Regular els paràmetres bàsics de les edificacions 

admissibles a través de les normes de protecció, millora i 
recuperació dels àmbits o valors objecte de protecció.  

 
 Regular les condicions per a dotar de serveis als usos 

permesos que s'autoritzin, per a resoldre llur repercussió 
sobre la capacitat i funcionalitat de les xarxes 
d'infraestructures i per a garantir llur integració en 
l'entorn.  

 
 Establir els llindars relatius a les activitats agràries 

previstos en l'article 49 de la LUC, la superació dels quals 
determina la subjecció al procediment de l'article 48 de 
l'esmentada Llei i 57 del RLUC. Aquests llindars han de 
ser coherents amb les determinacions que, si s'escau, 
estableixi el planejament territorial i els plans directors 
urbanístics, i es poden referir a l'emplaçament, a 
l'ocupació del sòl o al volum edificable de les 
construccions pròpies de l'activitat, o al tipus d'activitat 
agrària. En tot cas, el pla ha d'establir la subjecció al 
procediment de l'article 48 de la LUC i 57 del RLUC si se 
supera algun dels llindars següents: ocupació en planta 
de 500 metres quadrats, sostre total de 1.000 metres 
quadrats o alçada màxima de 10 metres.  

 
 Establir, si s'escau, el catàleg de les masies i les cases 

rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació. 
 
 Previsió o obligació de formulació de plans urbanístics 

especials per a determinats àmbits o per a la implantació 
d'usos i activitats. 

 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 58-98/RLUC 26.3-68/MUMU 9 

DESCRIPCIÓ: 
 En SUC, precisar les rasants i les característiques i el 

traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de sòl 
urbà no consolidat per als quals els plans delimitin 
polígons d’actuació, les obres d’urbanització i les rasants 
s’han de definir i concretar mitjançant un projecte 
d’urbanització, que ha de comprendre totes les obres 
d’urbanització i que s’ha de tramitar simultàniament 
amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació 
conjunta. 

 
 En els àmbits del SNC per als quals delimitin sectors 
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subjectes a un pla de millora urbana, fixar els índexs 
d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i 
compatibles, i els estàndards per a determinar les 
reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments. Aquests sectors poden ser físicament 
discontinus. 

 
 Respecte als sectors de SNC subjectes a un pla de 

millora urbana, assenyalar si el pla de millora urbana té 
per objecte alguna de les actuacions previstes en l'article 
40.2 del RLUC, als efectes de l'aplicació del deure de 
cessió del sòl corresponent al 10% de l'aprofitament 
urbanístic de l'àmbit. 

 
 Els plans d'ordenació urbanística municipal dels 

municipis de més de deu mil habitants i capitals de 
comarca i llurs modificacions i revisions, a més de les 
reserves mínimes que estableix l'article 57.3 LUC han de 
fer una reserva mínima addicional del 10% del sostre 
que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova 
implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, 
per a la construcció d'habitatge concertat amb protecció 
oficial segons s’estableix al D 152/2008 de 29 de juliol. 
Aquesta reserva mínima addicional del 10% també és 
obligatòria en els municipis de més de deu mil habitants 
i capitals de comarca amb planejament general no 
adaptat a la Llei d'urbanisme en els supòsits establerts 
en les lletres a) i b) de la disposició transitòria segona.3 
de la LUC. 

 
 En SUC establir quins són els elements d’urbanització 

que cal completar o acabar perquè els terrenys 
adquireixin la condició de solar. 

 
 En SUD concretar la delimitació dels sectors, que poden 

ésser físicament discontinus, i, per a cadascun 
d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta; la densitat 
màxima, que no pot superar en cap cas els cent 
habitatges per hectàrea; els usos principals i 
compatibles, i els estàndards que determinen les 
reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments. 

 
 En SND establir:  

 Les magnituds màximes o mínimes de les 
actuacions urbanístiques que hi són permeses, 
en funció dels diferents usos. 

 Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
 Les connexions amb les infraestructures 

exteriors. 
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 Els nivells o percentatges de sòl de cessió 
obligatòria i gratuïta. 

 
 Els convenis urbanístics han d’integrar la documentació 

del planejament o de l’instrument de gestió al qual es 
refereixin, se sotmeten a la informació pública 
corresponent i poden ésser objecte de consulta un cop 
aprovats. 

 
 Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments 

de planejament o gestió que han de ser objecte 
d'aprovació, modificació o revisió, han de formar part de 
la documentació que integra la respectiva figura de 
planejament o gestió des de l'inici del procediment 
corresponent o des de la seva formalització, si aquesta 
es produeix un cop iniciat el procediment. En el cas que 
la formalització del conveni tingui lloc després de 
l'aprovació inicial de l'instrument de planejament o 
gestió, el conveni s'ha de sotmetre a informació pública, 
bé sigui conjuntament amb l'instrument de què es tracti, 
si d'acord amb l'article 112 del RLUC procedeix 
subjectar-lo a un nou tràmit d'informació pública, bé 
sigui amb un tràmit específic d'informació pública per un 
termini d'un mes, i s'ha d'incorporar a l'instrument de 
planejament o de gestió que sigui objecte del següent 
acord d'aprovació que correspongui.  

 
SECTORS I POLÍGONS I ACTUACIONS AÏLLADES EN SÒL URBÀ 
SECTORS DELIMITATS I NO DELIMITATS EN SÒL URBANITZABLE 
ÀMBITS DE GESTIÓ I ACTUACIONS EN SNU 
CONVENIS 
 

2.4 COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS SOBRE EL POUM  
LEGISLACIÓ:  

 LUC 93-Títol VII/RLUC Títol VIII 
DESCRIPCIÓ: 

 Establir serveis d’informació i d’estudis necessaris per 
seguir el desenvolupament del POUM i detectar les 
possibles desviacions provocades per l’aparició de 
circumstàncies o dades noves que puguin ser motiu 
d’adequació i re-direcció del planejament cap als 
objectius perseguits. 

 
 En cas d’incompliment, d’aquest planejament, com del 

planejament d'ell derivat i de la legalitat urbanística, cal 
adoptar com a mesures defensives restauradores i 
sancionadores les que s’estableixen en el títol setè de la 
LUC, en el títol vuitè de la protecció de la legalitat 
urbanística del RLUC. 
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 Quan es donin les circumstàncies justificatives i els 
supòsits previstos en els articles corresponents 
d’aquestes normes urbanístiques pel que fa a la revisió o 
a la modificació del POUM vigent, cal establir les 
mesures que promoguin la revisió o la modificació 
esmentades, d’acord amb la LUC i el RLUC. 

 
 

2.5 COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLA TERRITORIAL I 

ALTRES ACORDS 
 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 13.2/RLUC 4 
DESCRIPCIÓ: 

 Contemplar la coherència del planejament urbanístic 
amb el planejament territorial, regit per l’article 13.2 de 
la LUC i per la legislació de política territorial. 
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3 MEMÒRIA SOCIAL 

 

3.1 AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS D’ACCÉS A L’HABITATGE 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59/RLUC 66-69.3 
DESCRIPCIÓ: 

 Aquesta memòria constitueix el document d'avaluació i 
justificació de les determinacions del pla relatives a les 
necessitats socials d'accés a l'habitatge. 

 
 Segons les necessitats detectades i en coherència amb 

el planejament territorial, cal establir els objectius de 
producció d’habitatge de protecció pública que determini 
la llei, així com el sòl destinat a la construcció 
d’habitatges de protecció pública i d’habitatges objecte 
d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible, 
distribuint i quantificant les reserves corresponents. Si el 
planejament ha inclòs reserves d’habitatge dotacional 
públic, cal justificar-ho en la memòria social. 

 
NECESSITATS ACTUALS EN MATÈRIA D'HABITATGE  

LEGISLACIÓ:  
 LUC 58/RLUC 68 

DESCRIPCIÓ: 
 Necessitats quantitatives i de localització de sòl 

residencial i habitatge, en relació amb el medi ambient 
urbà en què s'insereixen, amb estimació de les 
necessitats d'habitatge social d'acord amb les 
característiques socioeconòmiques de la població. 

 
PREVISIONS DEMOGRÀFIQUES I DE NECESSITATS D’HABITATGE EN 

L’HORITZÓ DEL POUM (ÀREA FUNCIONAL) 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58/RLUC 66 
DESCRIPCIÓ: 

 Qualificació de terrenys en sòl urbà no inclòs en sectors 
de planejament derivat, formin part o no de polígons 
d'actuació urbanística. La qualificació urbanística del sòl 
pot preveure el destí total o parcial de l'edificació a 
habitatge amb protecció oficial. La qualificació que 
estableixi la destinació total o parcial a habitatge amb 
protecció oficial de terrenys que tenen la condició de sòl 
urbà consolidat pot ser d'aplicació tant a les noves 
construccions com als casos de gran rehabilitació de les 
edificacions existents. 

 
 Determinació de les reserves que corresponen als 

sectors de planejament derivat. 
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PREVISIONS DE NECESSITAT D’HABITATGE ASSEQUIBLE EN 

L’HORITZÓ DEL POUM (ÀREA FUNCIONAL/PDU) 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58/RLUC 66-69 
DESCRIPCIÓ: 

 Previsió i definició, si s’escau, de les necessitats 
d'habitatges dotacionals públics, amb indicació dels 
col·lectius als quals s'adrecen; i qualificació de sòl 
preveient reserves en els sectors de planejament 
urbanístic derivat amb destí a aquest sistema 
d'habitatges dotacionals públics, per tal de satisfer els 
requeriments temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d'acollida, d'assistència residencial o 
d'emancipació, que resultin de la memòria social. 

 
 També poden preveure destinar al sistema d'habitatges 

dotacionals públics, en substitució del sistema 
d'equipaments comunitaris de titularitat pública i amb 
els límits que determina aquest apartat, les reserves 
mínimes que estableix l'article 65 de la LUC per als 
sectors de planejament parcial. Amb aquest objecte, els 
POUM’s han de concretar els sectors als quals s'aplica la 
substitució, determinar la superfície de sòl afectada per 
aquesta substitució i acreditar que no cal destinar els 
terrenys a equipaments comunitaris. La superfície de sòl 
objecte d'aquesta substitució no pot ésser superior al 
5% de la superfície total destinada o reservada pel pla 
d'ordenació urbanística municipal a equipaments 
comunitaris públics locals en sòl urbà i urbanitzable. 
Quan el POUM o les seves modificacions preveuen 
aquesta substitució, han d'acreditar el compliment 
d'aquest límit. 

 
 Previsió de necessitats de reallotjament i mesures a 

adoptar per a garantir-ne el dret. 
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NECESSITATS GLOBALS D’HABITATGE ASSEQUIBLE SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES 
SOCIOECONÒMIQUES DE LA POBLACIÓ. 
PER COL·LECTIUS AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES: 

 Joves 
 Gent gran 
 Persones immigrades 
 Llars monoparentals 
 Reallotjaments 
 Víctimes de violència domèstica 
 Altres 

SEGONS TIPOLOGIA 
 Habitatges protegits en règim especial 
 Habitatges protegits en règim concertat 
 Habitatges de preu concertat 
 Habitatges de preu concertat català 
 Habitatges dotacionals 

 
 

3.2 AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58/RLUC 68-69 
DESCRIPCIÓ: 

 Anàlisi de les necessitats d'equipaments comunitaris 
d'acord amb les previsions de nous habitatges i de 
l'adequació de l'emplaçament i dels usos previstos per a 
aquests equipaments.  

 
 En SNC subjecte a PMU, fixar els estàndards que 

determinen les reserves mínimes per als sistemes 
urbanístics d'espais lliures i d'equipaments comunitaris 
de titularitat pública. 

 
ESTÀNDARDS D'EQUIPAMENT EN L'HORITZÓ DEL POUM 
ELS EQUIPAMENT EXISTENTS 
LES NECESSITATS PREVISTES AL POUM (ÀREA FUNCIONAL/PDU) 
 

3.3 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE ESPACIAL I DE GÈNERE DEL POUM 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 57/RLUC 69 
DESCRIPCIÓ: 

 Emplaçar les reserves per a la construcció d’habitatges 
de protecció pública evitant la concentració excessiva 
d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el que estableix 
l’article 3.2 de la LUC, per tal d’afavorir la cohesió social i 
evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de 
llur nivell de renda. 

 
 Analitzar de les possibles localitzacions alternatives de 

les reserves per a la construcció d'habitatges de 
protecció pública, atenent als objectius d'evitar la 
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concentració excessiva d'habitatges d'aquest tipus i 
d'afavorir la cohesió social, impedint la segregació 
espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda, i 
les possibilitats de la rehabilitació d'edificacions per 
destinar-les a aquests tipus d'habitatges. 

 
 Avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística 

proposada en funció del gènere, així com respecte als 
col·lectius socials que requereixen atenció específica. 
Aquesta avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística 
proposada en funció del gènere i respecte a determinats 
col·lectius socials ha de contenir: 

 
 Una diagnosi de la situació a partir de l'anàlisi 

de la informació sobre la població a la qual 
afecta el pla, la identificació dels rols de gènere 
dels diferents col·lectius afectats, les 
necessitats de benestar i estratègiques de 
dones i homes i els altres col·lectius en l'àmbit. 

 La valoració de l'impacte social i de gènere del 
pla, la qual comprèn: 

• La justificació de la coherència de 
l'ordenació proposada amb les necessitats 
detectades de les dones i els homes i dels 
altres col·lectius pel que fa en especial als 
paràmetres d'accessibilitat, mobilitat, 
seguretat i ús del teixit urbà, tenint en 
compte particularment les necessitats de les 
persones que realitzen les tasques de cura i 
gestió domèstica, així com les que reben 
aquesta atenció.  

• Mesures o determinacions previstes en el 
pla que contribueixen al desenvolupament 
dels objectius d'igualtat d'oportunitats entre 
les dones i els homes, així com entre els 
diversos grups socials. 

• Previsió de com incidirà l'ordenació 
proposada sobre la situació originària de 
dones i homes i dels altres col·lectius.  

 
ACCÉS AL TREBALL I ALS CONEIXEMENTS 
COHESIÓ SOCIAL, INTEGRACIÓ I PERSPECTIVA DE GÈNERE 
IMPACTE EN FUNCIÓ DEL GÈNERE I SOBRE COL·LECTIUS ESPECIALS 
MESURES PER GARANTIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS 

 

 
3.4 DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS DE PRODUCCIÓ D'HABITATGE PROTEGIT 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 57-59/RLUC 66-68/LMU 9 

DESCRIPCIÓ: 
 Definició dels objectius de producció d’habitatge protegit 
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i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que 
determini la llei.  

 
 Objectiu de solidaritat urbana: Per a fer efectiu el dret a 

l'habitatge a tot el territori de Catalunya, tots els 
municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de 
comarca han de disposar, en el termini de vint anys, 
d'un parc mínim d'habitatges destinats a polítiques 
socials del 15% respecte del total d'habitatges principals 
existents, considerant les circumstàncies pròpies de cada 
municipi i d'acord amb un calendari  sigui establert per 
reglament. 

 
EN EL MARC DEL POUM (PDT/ÀREA FUNCIONAL) 
RELATIU AL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE 
RELATIU AL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA 

DE LA LLEI DEL DRET A L'HABITATGE 
 
 

3.5 JUSTIFICACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL POUM (PDU/ÀREA 

FUNCIONAL) RELATIVES A LES NECESSITATS SOCIALS D'ACCÉS A 

L'HABITATGE 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 57/RLUC 69.3 
DESCRIPCIÓ: 

 La memòria social del pla d'ordenació urbanística 
municipal és el document d'avaluació i justificació de les 
determinacions del pla relatives a les necessitats socials 
d'accés a l'habitatge, i ha de fer referència als següents 
aspectes: 

 Necessitats quantitatives i de localització de sòl 
residencial i habitatge, en relació amb el medi 
ambient urbà en què s'insereixen, amb 
estimació de les necessitats d'habitatge social 
d'acord amb les característiques 
socioeconòmiques de la població. 

 Anàlisi de les possibles localitzacions 
alternatives de les reserves per a la 
construcció d'habitatges de protecció pública, 
atenent els objectius d'evitar la concentració 
excessiva d'habitatges d'aquest tipus i 
d'afavorir la cohesió social, impedint la 
segregació espacial dels ciutadans per raó de 
llur nivell de renda, i les possibilitats de la 
rehabilitació d'edificacions per destinar-les a 
aquests tipus d'habitatges. 

 Quantificació de les reserves mínimes 
obligatòries d'acord amb l'article 66.3 d'aquest 
Reglament, i quantificació de la totalitat de les 
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reserves previstes per a la construcció 
d'habitatges de protecció pública i de les 
modalitats corresponents, així com del sostre 
corresponent al sòl urbà qualificat amb 
aquesta destinació. 

 Mecanismes previstos per a l'obtenció del sòl 
per a la construcció d'habitatge protegit 
promogut a iniciativa pública. 

 Previsió de les necessitats d'habitatges 
dotacionals públics, si s'escau, amb indicació 
dels col·lectius als quals s'adrecen, als efectes 
d'establir les qualificacions i reserves 
adequades. 

 Previsions temporals per a l'inici i l'acabament 
de la construcció dels habitatges protegits i 
dels sistemes urbanístics d'habitatge 
dotacional públic. 

 Necessitats de reallotjament i mesures a 
adoptar per a garantir-ne el dret. 

 Anàlisi de les necessitats d'equipaments 
comunitaris d'acord amb les previsions de 
nous habitatges i de l'adequació de 
l'emplaçament i dels usos previstos per a 
aquests equipaments.  

 
 El planejament urbanístic general o derivat, segons que 

correspongui, ha de determinar la localització concreta 
de les reserves per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys 
per a aquesta finalitat, la qual es pot vincular a un règim 
específic de protecció pública. El planejament ha de 
preveure els terminis obligatoris per a l’inici i per a 
l’acabament de la construcció d’aquests habitatges. 
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JUSTIFICACIONS 
 Justificació global d'atenció de les necessitats 

d'habitatge assequible en l'horitzó del POUM 
 Justificació del compliment de les determinacions del 

planejament territorial en matèria d'habitatge 
 Justificació del compliment de les reserves mínimes 

obligatòries de sòl per a la construcció d'habitatges 
de protecció pública en les modalitats corresponents 

 Justificació del compliment de les necessitats 
d'habitatge dotacional 

 Justificació de les superfícies mitjanes dels habitatges 
protegits segons normativa sectorial i necessitats de 
cada modalitat 

 Justificació de les mesures d'atenció a les necessitats 
de reallotjament 

 Justificació de la distribució dels habitatges de 
protecció pública en termes de cohesió social i 
segregació espaial. 

 

PREVISIONS TEMPORALS PER A L'INICI I ACABAMENT DE LA 

CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA URBANÍSTIC D'HABITATGES 

DOTACIONALS I EQUIPAMENTS 
PREVISIONS 

 Previsions temporals per a l'inici i acabament de la 
construcció dels habitatges de protecció. 

 Previsions temporals per a l'inici i acabament de la 
construcció del sistema urbanístic d'habitatges 
dotacionals i equipaments. 

 

3.6 QUADRES DE DADES 
 
HABITATGE POTENCIAL I EXISTENT DEL POUM 
SOSTRE RESIDENCIAL DE NOVA IMPLANTACIÓ AMB CÒMPUT DE LES 

RESERVES EN M2 DE SOSTRE I NOMBRE D'HABITATGES SEGONS 

MODALITAT 
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4 DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 

4.1 INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
LEGISLACIÓ:  

 Disp.Transitòria 6a LUC 
DESCRIPCIÓ: 

 Mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes sobre el 
medi ambient, sens perjudici del que estableixi la 
legislació sectorial, el règim d’avaluació ambiental 
aplicable a les figures de planejament urbanístic no 
resoltes definitivament en el moment de l’entrada en 
vigor de la Llei 10/2004 és el següent:  

 Són objecte d’avaluació ambiental: Els plans 
d’ordenació urbanística municipal i llurs 
revisions. 

 
REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 70a 

DESCRIPCIÓ: 
 Descripció dels aspectes i elements ambientalment 

rellevants de l'àmbit objecte de planejament i del seu 
entorn. 

  
 Determinació dels objectius, criteris i obligacions de 

protecció ambiental, aplicables en l'àmbit del pla, 
establerts en la normativa internacional, comunitària, 
estatal, autonòmica o local, o en els instruments de 
planejament territorial, els plans directors urbanístics o 
altres plans o programes aplicables. 

 Definició dels objectius i criteris ambientals 
adoptats en la redacció del pla, d'acord amb 
els requeriments ambientals assenyalats en 
els apartats anteriors i amb els principis i 
directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei 
d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre 
d'altres aspectes, a la sostenibilitat global del 
model d'ordenació; al cicle de l'aigua; a la 
biodiversitat territorial, la permeabilitat 
ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat 
del paisatge; a la qualitat de l'ambient 
atmosfèric; i a la contaminació acústica i 
lluminosa. 

 Aquests objectius ambientals han de ser 
formulats de forma jerarquitzada en funció del 
seu grau d'importància relativa. 
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ASPECTES I ELEMENTS RELLEVANTS 
OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL DE RANG SUPERIOR 
OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTAL ADOPTATS 
 

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 70a 
DESCRIPCIÓ: 

 Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa 
d'ordenació proposada, el què inclou: 

 
 Descripció de les característiques de les 

alternatives considerades.  
 Anàlisi, per a cada alternativa considerada, 

dels efectes globals i dels de les seves 
determinacions estructurals, d'acord amb els 
objectius i criteris ambientals marcats. 

 Justificació ambiental de l'elecció de 
l'alternativa seleccionada. 

 
DESCRIPCIÓ ALTERNATIVES 
ANÀLISI DELS EFECTES GLOBALS 
JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ 

 
DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 70c 

DESCRIPCIÓ: 
 Síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió 

de les seves determinacions amb possibles 
repercussions significatives sobre el medi ambient. 

 
 Identificació i quantificació dels sòls objecte de 

transformació i de les demandes addicionals de recursos 
naturals i d'infraestructures de sanejament, de gestió de 
residus i similars derivades de l'ordenació proposada. 

 
 Descripció de les mesures previstes per al foment de la 

preservació i la millora del medi ambient. 
 

SÍNTESI DESCRIPTIVA 
SÒLS TRANSFORMATS I DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS 
MESURES MEDIAMBIENTALS PREVISTES 
 

EFECTES SIGNIFICATIUS 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 70d 
DESCRIPCIÓ: 

 Identificació i avaluació dels probables efectes 
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significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o 
llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius 
i d'altres) de l'ordenació proposada sobre el medi 
ambient, incloent: 

 Efectes sobre els recursos naturals. 
 Efectes sobre els espais i aspectes identificats d'acord 

amb l'apartat 1. 
 Efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per 

l'ordenació prevista pel pla. 
 

SOBRE ELS RECURSOS NATURALS 
SOBRE ELS ESPAIS I ASPECTES RELLEVANTS 
DERIVATS DE LA MOBILITAT GENERADA 

 
 

AVALUACIÓ GLOBAL I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS 

OBJECTIUS 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 70e 
DESCRIPCIÓ: 

 Avaluació global del pla i justificació del compliment dels 
objectius ambientals establerts, el què comprèn: 

 Verificació i justificació detallades de la 
congruència del pla amb els requeriments 
ambientals assenyalats a l'apartat 1. 

 Avaluació global del pla, tenint en compte 
l'anàlisi comparativa dels perfils ambientals 
inicial i resultant de l'àmbit del pla, d'acord 
amb l'apartat anterior i les jerarquies entre 
objectius ambientals establertes prèviament. 

 Descripció de les mesures de seguiment i 
supervisió previstes. 

 
VERIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS 
AVALUACIÓ GLOBAL INICIAL I RESULTANT 
MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ 

 
SÍNTESI DE L'ESTUDI 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 70f 

DESCRIPCIÓ: 
 Síntesi de l'estudi, consistent en un resum del seu 

contingut que ha de contenir una ressenya dels objectius 
i criteris ambientals fixats, i l'explicació justificada de 
l'avaluació global del pla. 

 
 

4.2 MEMÒRIA AMBIENTAL 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 115 
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DESCRIPCIÓ: 
 Document que cal presentar al DMAH i que valora com 

s’ha dut a terme la integració dels aspectes ambientals 
durant el procediment d’avaluació ambiental, així com 
l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, el 
resultat de les consultes i com aquestes s’han pres en 
consideració, i conté així mateix una previsió sobre els 
impactes significatius de l’aplicació del pla o programa, i 
les determinacions finals que calgui incorporar en el pla 
o programa. 

  
 Una vegada efectuades l’aprovació inicial i la informació 

pública del  pla, juntament amb la resta de documents 
que han de ser objecte de l’acord d’aprovació següent, 
cal presentar la memòria ambiental a l’oficina territorial 
d’avaluació ambiental que correspongui. 

 
 Contingut bàsic de la memòria ambiental (article 12 de 

la L 9/2006): 
 Anàlisi del procés d’avaluació i de l’ISA i la 

seva qualitat. 
 Avaluació del resultat de les consultes 

realitzades i de la seva presa en consideració. 
 Anàlisi de la previsió dels impactes significatius 

de l’aplicació del pla. 
 Determinacions finals que hauran d’incorporar-

se al pla. 
 Cal remarcar la necessitat d’una coherència 

estricta entre els continguts del document de 
referència, l’ISA i la memòria ambiental. 

 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D'AVALUACIÓ 
ABAST DE L'AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE 

REFERÈNCIA 
VALORACIÓ DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I DE LA 

SEVA QUALITAT 
AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL 

SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ 
CONCLUSIONS DEL PROCÉS D'AVALUACIÓ 
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5 QUADRES DE DADES 

5.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSTA 
 

5.2 QUALIFICACIÓ DEL SÒL: PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSTA 
 

5.3 ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 

5.4 DESENVOLUPAMENT: ÀMBITS DE GESTIÓ I SECTORS 
 

5.5 USOS: POTENCIALS I IMPLANTATS 
 

5.6 ESTÀNDARDS URBANÍSTICS DEL PLA 
 
 
 

6 ANNEXES 

 
6.1 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.3c/RLUC 71 

DESCRIPCIÓ: 
 Relació de mesures adoptades per a facilitar l’assoliment 

d’una mobilitat sostenible en el municipi, en compliment 
de l’obligació de prestació del servei de transport 
col·lectiu urbà de viatgers; el seu contingut el determina 
la legislació específica sobre mobilitat. 

 
6.2 ESTUDI D’INUNDABILITAT 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 71 disp. transitòria 2a 

DESCRIPCIÓ: 
 Quan no es disposi del corresponent instrument de 

planificació sectorial aprovat per l'administració 
hidràulica competent que delimiti les zones inundables, 
el planejament urbanístic que inclogui en el seu àmbit 
terrenys emplaçats en zones potencialment inundables 
ha d'incorporar, com a document integrant de l'informe 
ambiental, un estudi d'inundabilitat, que ha de ser 
informat favorablement per l'administració hidràulica 
competent en el si de la tramitació del pla. En aquest 
estudi, que s'ha de realitzar sobre cartografia digital, 
s'han de determinar, les zones inundables d'acord amb 
els criteris que estableixen els apartats següents. 

 
 La zona fluvial es determina: 

 Amb caràcter general per l'avinguda de 
període de retorn de 10 anys. 
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 En el cas de zones planeres en què l'avinguda 
de període de retorn de 10 anys i la vegetació 
de ribera associada assoleixin amplades 
superiors a 100 metres respecte del límit de la 
llera, la zona fluvial es fixa en 100 metres.  

 En aquells cursos fluvials endegats entre 
motes es pren com a referència, per a la 
delimitació de la zona fluvial, la contramota 
externa. 

 
 La zona de sistema hídric es determina: 

 Amb caràcter general per l'avinguda de 
període de retorn de 100 anys, sense tenir en 
compte en aquest càlcul l'existència de motes, 
quan n'hi hagi. 

 En el cas de zones planeres en què l'avinguda 
de període de retorn de 100 anys assoleixi 
amplades superiors a 100 metres respecte del 
límit de la llera, el sistema hídric no superarà 
aquests 100 metres. 

 
 En el cas de zones de muntanya, la delimitació de la 

zona derivada de l'avinguda de període de retorn de 100 
anys es pot corregir tenint en compte les 
característiques fisiogràfiques i hidrològiques 
específiques.  

 
 Als efectes de l'apartat 1, la zona inundable per episodis 

extraordinaris es determina per l'avinguda de període de 
retorn de 500 anys. En aquells casos en què no es pugui 
disposar de modelització hidràulica es pot emprar la 
delimitació geomorfològica de les zones potencialment 
inundables. 

 
 
 

6.3 DICTAMEN GEOLÒGIC 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 5.2 
DESCRIPCIÓ: 

 El planejament urbanístic, per a la determinació dels 
riscs naturals i geològics, ha de tenir en compte la 
informació geogràfica oficial de l'Institut Geològic de 
Catalunya.  
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6.4 ESTUDI DE SUFICIÈNCIA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 
6.5 ESTUDI DE SUFICIÈNCIA DE SANEJAMENT 

 
6.6 INVENTARI D’EDIFICACIONS EN SNU 

 
6.7 CONVENIS URBANÍSTICS 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 25-26 

DESCRIPCIÓ: 
 Els convenis urbanístics es perfeccionen i obliguen 

exclusivament a les parts, d'acord amb llur contingut, 
des de llur aprovació per l'òrgan competent de 
l'administració o entitat pública que els subscriu. 

  
 L'acord d'aprovació dels convenis urbanístics ha de ser 

publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del 
mes següent a llur aprovació. 

  
 Les entitats públiques que subscriguin convenis 

urbanístics han de garantir llur consulta pública i han de 
facilitar-ne còpies a qui les sol·liciti. 

  
 Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments 

de planejament o gestió que han de ser objecte 
d'aprovació, modificació o revisió, han de formar part de 
la documentació que integra la respectiva figura de 
planejament o gestió des de l'inici del procediment 
corresponent o des de la seva formalització, si aquesta 
es produeix un cop iniciat el procediment. En el cas que 
la formalització del conveni tingui lloc després de 
l'aprovació inicial de l'instrument de planejament o 
gestió, el conveni s'ha de sotmetre a informació pública, 
bé sigui conjuntament amb l'instrument de què es tracti, 
si d'acord amb l'article 112 del RLUC procedeix 
subjectar-lo a un nou tràmit d'informació pública, bé 
sigui amb un tràmit específic d'informació pública per un 
termini d'un mes, i s'ha d'incorporar a l'instrument de 
planejament o de gestió que sigui objecte del següent 
acord d'aprovació que correspongui.  

 
6.8 ALTRES 

 
CARTES DE COLORS 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
 
 



 

ELS PAUM I LES AGENDES COM A EINES DE DESPLEGAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL        54 

 

  normativa i catàlegs 

1. NORMES URBANÍSTIQUES 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1/RLUC 74 

DESCRIPCIÓ: 
 Els plans d’ordenació urbanística municipal es 

formalitzen, salvant el que estableix l’apartat 2, 
mitjançant els documents següents:  

 Les normes urbanístiques 
 

 Contenen una regulació i determinacions d’encaix 
general i de pautes pel desenvolupament del POUM, que 
seran utilitzats puntualment i de referència en la pràctica 
d’aplicació del POUM. Es poden introduir elements 
genèrics però normatius, relacionats amb els valors 
socials, ambientals i paisatgístics del planejament, que 
poden puntualment tenir incidència en una llicència 
urbanística. 

 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I CONTINGUT DEL POUM 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1/RLUC 74 

DESCRIPCIÓ: 
 Els articles d’aquesta secció tenen un contingut més 

global i jurídic entorn al POUM. Caldria tractar dels temes 
d’objecte i àmbit territorial, principis de l’actuació 
urbanística del POUM, marc legal, compliment del 
POUM, competències i vigència i revisió del POUM; i en 
un segon bloc s’hi inclourien temes en relació als 
documents i les seves modificacions, establint i facilitant 
als ajuntaments l’eina de la informació telemàtica del 
planejament. Es tractaria del contingut general del 
POUM, el seu seguiment, la seva modificació i adaptació 
i també la seva actualització. 

 
DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1/RLUC 74 

DESCRIPCIÓ: 
 Aquest capítol ha d’expressar de forma genèrica les 

eines que el POUM té a l’abast per la seva millor 
execució i desenvolupament. Hauria de tenir un caràcter 
tècnic i potestatiu per posar eines a l’abast dels gestors 
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del POUM, alhora que ha de situar el POUM en un marc 
general i  es vincula als títols de règim urbanístic del sòl.  

 
 

TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 24-57 
DESCRIPCIÓ: 

 El règim urbanístic del sòl es determina per la 
classificació, la qualificació en zones o sistemes i la 
inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat o 
en un polígon d’actuació urbanística. 

  
 Els plans d'ordenació urbanística municipal, d'acord amb 

els criteris establerts als articles 26 a 33 de la LUC, 
classifiquen tot el sòl del territori corresponent en totes o 
algunes de les classes de sòl següents: 

 Sòl urbà, en les categories de consolidat o no 
consolidat. 

 Sòl urbanitzable, en les categories de delimitat 
o no delimitat. 

 Sòl no urbanitzable 
 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL: ESTRUCTURA I INSTRUMENTS DEL 

POUM 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 24-58 
DESCRIPCIÓ: 

 El règim urbanístic del sòl es determina per la 
classificació, la qualificació en zones o sistemes i la 
inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat o 
en un polígon d’actuació urbanística. 

 
 Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, 

com a mínim, classificar el sòl, amb vista a l’establiment 
del règim jurídic corresponent. 

 
REGULACIÓ DELS SISTEMES URBANÍSTICS 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 58/RLUC 65 

DESCRIPCIÓ: 
 Definició dels elements determinants del 

desenvolupament urbà, entre els que s'inclouen els 
sistemes generals de comunicacions, d'espais lliures 
públics i d'equipaments comunitaris, efectuant les 
reserves de sòl corresponent i regulant-ne llur obtenció. 
El sistema general d'espais lliures públics ha de 
respondre, com a mínim, a la proporció de 20 m2 per 
cada 100 m2 de sostre admès pel planejament 
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urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de 
planejament urbanístic. 

 
 

TÍTOL III. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 58/RLUC 30-68 
DESCRIPCIÓ: 

 Els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen 
les determinacions que corresponen a cada classe de sòl 
per a aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 

  
 En sòl urbà, els plans d’ordenació urbanística municipal:  

 Apliquen les tècniques de qualificació o 
zonificació del sòl i de reserva o afectació 
d’aquest per a sistemes urbanístics generals i 
locals, respectant sempre la proporció 
adequada a les necessitats de la població. 

 Assignen usos detallats per a cada zona. 
 Regulen els paràmetres i els criteris 

d’harmonització formal i compositiva de les 
edificacions. 

 Determinen quins valors arquitectònics, 
arqueològics, paisatgístics i mediambientals hi 
han d’ésser protegits. 

 Regulen l’ús del subsòl, d’acord amb l’article 
39, per fer factibles la prestació dels serveis i la 
implantació de les infraestructures necessàries 
per a la col·lectivitat, respectant sempre els 
aprofitaments privats que hi siguin 
compatibles. 

 
 En SUC, i en els àmbits del SNC no inclosos en sectors 

subjectes a un pla de millora urbana, els POUM’s 
detallen l’ordenació urbanística del sòl, fixen els 
paràmetres urbanístics necessaris per a l’atorgament de 
llicències d’edificació i assenyalen les alineacions. Pel que 
fa a l’ordenació de volums, el pla en pot preveure una 
amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives. En 
aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament 
les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de 
l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de 
la zona o de l’illa, admeten variació.  

 
 En SUC, els POUM’s precisen les rasants i les 

característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En 
els àmbits de SNC per als quals els plans delimitin 
polígons d’actuació, les obres d’urbanització i les rasants 
s’han de definir i concretar mitjançant un projecte 
d’urbanització, que ha de comprendre totes les obres 
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d’urbanització i que s’ha de tramitar simultàniament 
amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació 
conjunta. 

 
 En els àmbits del SNC per als quals delimitin sectors 

subjectes a un pla de millora urbana, els POUM’s fixen 
els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos 
principals i compatibles, i els estàndards per a 
determinar les reserves mínimes per al sistema local 
d’espais lliures i equipaments. Aquests sectors poden 
ésser físicament discontinus. 

 
 En SUC, els POUM’s estableixen quins són els elements 

d’urbanització que cal completar o acabar perquè els 
terrenys adquireixin la condició de solar. 

 
 En SUD, els POUM’s concreten la delimitació dels 

sectors, que poden ser físicament discontinus, i, per a 
cadascun d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta; la 
densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent 
habitatges per hectàrea; els usos principals i 
compatibles, i els estàndards que determinen les 
reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments. 

 
 En SND, els POUM’s estableixen:  

 Les magnituds màximes o mínimes de les 
actuacions urbanístiques que hi són permeses, 
en funció dels diferents usos. 

 Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
 Les connexions amb les infraestructures 

exteriors. 
 Els nivells o percentatges de sòl de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
  
  

TÍTOL IV.  REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 30 
DESCRIPCIÓ: 

 En SNU, els plans d’ordenació urbanística municipal:  
 Regulen cadascuna de les qualificacions 

possibles, en coherència amb el grau de 
conservació i protecció pretesos. 

 Regulen els paràmetres bàsics de les 
edificacions admissibles. 

 Estableixen els llindars a què es refereix 
l’article 49.a de la LUC 

 
 La regulació s’ha d’elaborar tenint en compte l’ordenació 
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territorial que sobre aquesta tipologia preveuen els Plans 
Territorials parcials, sobre tot a efectes de Paisatge (títol 
IV del PTPP), i a efectes de la protecció ambiental (títol II 
de la PTPP) 

 
 
TÍTOL V. PARÀMETRES URBANÍSTICS 

 
CLASSIFICACIÓ I REGULACIÓ DELS PARÀMETRES D’ORDENACIÓ 

DESCRIPCIÓ: 
 Cal definir en aquest apartat els paràmetres urbanístics 

d’ordenació classificats en: referits a sectors i polígons, 
referits a la parcel·la, al carrer i a l’edifici. 

 

CLASSIFICACIÓ I REGULACIÓ DELS PARÀMETRES D’ÚS 
DESCRIPCIÓ: 

 Cal definir en aquest apartat els paràmetres urbanístics 
d’ús classificats segons la seva funció, la permissivitat i el 
domini. 

 

TÍTOL VI. DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES, FINALS I 

DEROGATÒRIES 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

 

TÍTOL VII. ANNEXES NORMATIUS 
 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 74 

 
DESCRIPCIÓ: 

 Aquest títol té per objectiu definir totes aquelles 
determinacions normatives que es consideren 
necessàries pel desenvolupament del POUM però que no 
han tingut cabuda en els continguts dels títols anteriors, 
com poden ser: 

 cartes de colors 
 normativa d’alguns PP 
 raons de risc específics 
 fitxes dels polígons, sectors... 
 

 
 A més de determinacions específiques, les normes 

urbanístiques poden contenir també ordenances 
d'urbanització o d'edificació a fi de regular amb caràcter 
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general els aspectes constructius, tècnics o similars de 
les actuacions d'urbanització, edificació, rehabilitació, 
reforma o ús del sòl. Aquestes ordenances constitueixen 
un annex de les normes urbanístiques i tenen la 
naturalesa d'ordenances municipals, als efectes de llur 
aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació 
aplicable en matèria de règim local. 

 
 

2. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

2.1 LLISTAT DE BÉNS 
 

2.2 FITXES 

 

3. CATÀLEG DE MASIES  I CASES RURALS 

3.1 LLISTAT DE MASIES 
 

3.2 FITXES 
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plànols 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59 
DESCRIPCIÓ: 

 Els plans d’ordenació urbanística municipal es 
formalitzen, entre d’altres, mitjançant els documents 
següents:  

 Els plànols d’informació i d’ordenació 
urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà 
consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques 
d’abastament d’aigua, de subministrament de 
gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de 
telecomunicacions i de sanejament i les 
corresponents als altres serveis establerts pel 
pla. 

I. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ  

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1b/RLUC 72; Disp. Addic. 5a 

DESCRIPCIÓ: 
 Els plànols d'informació del pla d'ordenació urbanística 

municipal han de contenir la informació gràfica sobre les 
característiques naturals, ambientals, culturals, 
socioeconòmiques, demogràfiques o del 
desenvolupament urbanístic que siguin rellevants per a 
l'ordenació urbanística. 

  
 Els plànols d'informació han de ser elaborats sobre la 

base de la informació geogràfica oficial disponible, s'han 
de realitzar sobre cartografia digital, a una escala 
d'1:5.000, i s'han de materialitzar sobre suport físic a 
escala no inferior a 1:10.000. 

 
 

I.1 EMMARCAMENT TERRITORIAL  
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 72 
DESCRIPCIÓ: 

 Aquest plànol ha de contenir la informació que relaciona 
l’àmbit del pla amb el territori del seu entorn, mitjançant 
la incorporació de les xarxes territorials i estructurants 
viàries,  de ferrocarrils, i altres de mobilitat, (existents o 
planificades) delimitant el seu rang segons siguin de 
caràcter territorial o local; els punts d’accés; les 
servituds i restriccions imposades pel Planejament 
territorial, director i sectorial; altres infraestructures 
d’interès general; així com valors de caràcter territorial.  



 

ELS PAUM I LES AGENDES COM A EINES DE DESPLEGAMENT DEL PLANEJAMENT GENERAL        61 

  
 La escala serà l’adequada per a representar la relació del 

POUM amb el territori del seu sistema urbà o context 
territorial supramunicipal. 

 
 

I.2 ORTOFOTOMAPA 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 72 
DESCRIPCIÓ: 

 Característiques topogràfiques del terreny 
(ortofotomapa) destacant els usos i aprofitaments dels 
sòls existents que resulten rellevants per la ordenació 
urbanística del municipi. 

 
I.3 TOPOGRAFIA DEL MUNICIPI 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 72 

DESCRIPCIÓ: 
 Base topogràfica del municipi actualitzada que reflexa 

les característiques topogràfiques del territori, usos, 
estructura urbanística, infraestructures existents, i si 
s’escau delimitació de les finques. 

 
 S’incorporaran 2 bases topogràfiques, la 1:5.000 (ICC), 

referència per a l’ordenació del sòl no urbanitzable, i la 
1:1.000 (ICC), referència per a l’ordenació del sòl urbà. 

 
 

I.4 ÀREES DE RISC I IMPACTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS  
LEGISLACIÓ:  

 LUC 9/RLUC 5; 6; 7 ;72.1c 
DESCRIPCIÓ: 

 Sobre la base topogràfica 1:5.000 incorporar l’expressió 
dels terrenys amb pendent del 20%, i la determinació de 
la localització dels riscs naturals i geològics resultants 
dels estudis i/o dictàmens de risc. 

 
 També s’ha de representar la xarxa hídrica, les zones 

inundables i aquelles altres zones de risc, en que per a la 
seguretat i el benestar de les persones és prohibit 
urbanitzar. 

 
 Així com les àrees vulnerables per l'existència de riscs 

tecnològics i àrees afectades per impactes 
ambientalment rellevants. 
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XARXA HÍDRICA. INUNDABILITAT 
PENDENTS. SUPERIORS 20% 
GEOMORFOLOGIA. RISCS GEOLÒGICS 
RISCS TECNOLÒGICS 
IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS 
VULNERABILITATS I FRAGILITATS 

 
 

I.5 ELEMENTS DEL PAISATGE I VALORS 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 9; 59/RLUC 3; 72.1d 
DESCRIPCIÓ: 

 Sobre ortofoto o topogràfic s’han de representar els 
àmbits protegits sectorialment (PEIN, espais 
connectivitat ecològica, plans especials de protecció del 
medi natural,...); els de màxima excel·lència en els 
catàlegs de paisatge; així com els conjunts i elements 
(arquitectònics, arqueològics i naturals) objecte de 
protecció, d'acord amb la legislació sectorial aplicable o 
d'acord amb  planejament anterior; planejament 
territorial o plans directors. 

PAISATGE 
VALORS NATURALS 
VALORS PATRIMONIALS - CULTURALS 

 
 
I.6 PLANEJAMENT VIGENT 

LEGISLACIÓ:  
 RLUC 72.1 

DESCRIPCIÓ: 
 S’ha d’incloure, el refós del planejament urbanístic 

vigent en el moment de la formulació del POUM. 
 

 El refós del planejament vigent ha d’incorporar totes les 
modificacions de planejament general, àmbits i 
determinacions gràfiques del planejament derivat 
aprovat; així com les directrius resultants del 
planejament director urbanístic, si s’escau. 

 
TERRITORIAL - SECTORIAL 
DIRECTOR URBANÍSTIC 
GENERAL I DERIVAT 
DERIVAT 
 
 

I.7 SERVEIS EXISTENTS 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 72.1e 
DESCRIPCIÓ: 
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 Sobre base topogràfica esquemes de les xarxes 
generals de serveis existents, amb indicació de les 
xarxes principals de distribució d'energia, de 
telecomunicacions, d'abastament d'aigua, de 
sanejament, d'abastament i, si s'escau, de residus. 

AIGUA 
SANEJAMENT 
RESIDUS 
ENERGIA (ELÈCTRICA, GAS, ALTRES) 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

 

 
I.8 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES  

LEGISLACIÓ:  
 LUC 71; 72/RLUC 101/LMU 10 (modifica apartat 5 art 8 

LUC) 
DESCRIPCIÓ:  

 Plànol amb la delimitació dels àmbits subjectes a 
suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i 
concreció del termini de suspensió i de l’abast de les 
llicències i tramitacions que se suspenen. 

 
 Es grafiaran a l’escala adequada i amb el detall i claredat 

suficients que permeti identificar l’abast de les 
tramitacions que es suspenen. 

 
 

I.9 OBJECTIUS, ALTERNATIVES, AVANÇ DE PLA  
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 69.2c; 106  
DESCRIPCIÓ:  

 Plànol optatiu, amb la descripció de les característiques 
de la proposta  de l’avanç d’ordenació. 

 
 

I.10 ANÀLISI URBANÍSTIC  
LEGISLACIÓ:  

 LUC 59.1b/RLUC 69.2b 4t; 72.1 
DESCRIPCIÓ:  

 Aquest plànol optatiu pretén recollir anàlisi acurats del 
model existent que puguin ser útils en la diagnosi de 
fortaleses i debilitats del municipi per posteriorment fer 
les propostes pel nou planejament. 

 
 Cal fer una anàlisi de les característiques de la població 

assentada sobre el territori, condicions econòmiques i 
socials i previsions de la seva evolució. L'anàlisi de la 
població ha de recollir les dades relatives a població 
femenina i grups d'edat, i als tipus de llars i la seva 
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possible evolució futura. 
 

DEMOGRAFIA I POBLACIÓ 
USOS I ACTIVITAT ECONÒMICA. LLICÈNCIES 
ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 

CADASTRAL. CARACTERÍSTIQUES PARCEL·LARI 
PATRIMONI PÚBLIC I INSTITUCIONAL DEL SÒL 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
TEIXITS I TIPUS EDIFICATORIS. ALÇADES EXISTENTS I 

PLANEJAMENT 
SISTEMES 
 

 

I.11 TEMÀTICS 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 72.1g/Decret DMAH 82/2005  
DESCRIPCIÓ:  

 Plànols corresponents a aspectes sectorials que 
normalment incorpora l’Informe de sostenibilitat 
ambiental, com son els mapes resultants de la Llei 
6/2001 i el reglament 85/2005 

ACÚSTIC 
LUMÍNIC 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
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O. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1b/RLUC 73; Disp. Addic. 5a 

DESCRIPCIÓ:  
 Els plànols d'ordenació del pla d'ordenació urbanística 

municipal expressen gràficament les determinacions del 
pla i han de ser elaborats sobre cartografia digital oficial 
a Catalunya.  

 
 Veure codis d’identificació del planejament urbanístic. 

 
 Descarregables: codis; caràtules i arxiu llavor 

 
 

O.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ESTRUCTURA GENERAL 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 73  
DESCRIPCIÓ:  

 L’ordenació general del municipi s’ha de reflectir sobre 
base cartogràfica a escala 1:5.000 

 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 25/RLUC 30; 73.2a1r  

DESCRIPCIÓ:  
 Plànol de classificació, amb expressió de les superfícies 

assignades a cada una de les classes i categories de sòl. 
 

 El plànol sobre base cartogràfica simplificada ha de 
contenir la totalitat del territori d’un municipi classificat 
en una o altra classe de sòl: urbà consolidat, urbà no 
consolidat, urbanitzable delimitat, urbanitzable no 
delimitat i no urbanitzable. Es recomana no incorporar 
altres informacions i elements del règim urbanístic del 
sòl. 

 
ELEMENTS ESTRUCTURADORS 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 34/RLUC 73.2a2n 

DESCRIPCIÓ:  
 El plànol d'estructura general del territori ha de contenir 

tots aquells aspectes del règim urbanístic del sòl que 
permeten identificar els elements principals 
estructuradors del municipi en coherència amb el seu 
sistema urbà i context territorial. 

 
 En aquest plànol cal reflectir els aspectes vinculants 

procedents de la planificació territorial, sectorial, i/o 
definida en els plans directors 
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SISTEMES I INFRASTRUCTURES 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 34/RLUC 73.2a2n  

DESCRIPCIÓ:  
 Plànols d'estructura general del territori, en els quals 

s'assenyalin, conjuntament o separadament, el sistema 
general de comunicacions i la resta de sistemes generals 
urbanístics i infraestructures. 

 
 Per tant contenen els elements determinants del 

desenvolupament urbà, entre els que s'inclouen els 
sistemes generals de comunicacions, d'espais lliures 
públics i d'equipaments comunitaris. 

 

SECTORS DE PLANEJAMENT DERIVAT 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 73.2a3r 
DESCRIPCIÓ:  

 Plànol amb la representació dels sectors de planejament 
derivat delimitats (poden ser continus o discontinus) per 
a les diverses classes i categories de sòl. 

 
 Els àmbits de les figures de planejament, derivat i de 

gestió, s’identifiquen amb un polígon i un text. 
 

 El color i la simbologia de la línia ha de permetre 
diferenciar si es tracta d’un àmbit de planejament, un 
pla especial o bé un àmbit de gestió. 

 

ELEMENTS CATALOGATS  
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 73.2a4t 
DESCRIPCIÓ:  

 Plànol de catalogació que reflecteix els elements 
protegits del pla, en el qual s’assenyalen els elements 
inclosos en el catàleg de bens i el seu entorn de 
protecció (si s’escau); classificats segons siguin valors 
arquitectònics, arqueològics, paisatgístics o ambientals. 
S’han d’identificar amb el nom i el número de 
catalogació. 

 
 

O.2 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 32; 47; 58.9/RLUC 46; 68.8; 73.2d  
DESCRIPCIÓ:  

 L’escala mínima és d’1:5.000 
 

 Els plànols han d’expressar les següents 
determinacions: 
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 Qualificació del sòl amb la corresponent 
codificació (zones i sistemes) 

 Es grafiaran les proteccions derivades dels 
valors i servituds proposades , així com  els 
àmbits de risc (inundabilitat; geològics; 
tecnològics; etc.) 

 Si s’escau, grafiar els llindars relatius a les 
activitats agràries previstos en l'article 49 de la 
LUC. 

 Si s'escau, identificació de les masies i les 
cases rurals susceptibles de reconstrucció o de 
rehabilitació. 

 Àmbits dels plans urbanístics especials 
previstos per a la protecció o per a la 
implantació d'usos i activitats. 

 
 Àmbit del sòl classificat com urbà i urbanitzable (en 

blanc sense contingut, ja que la informació detallada 
d’aquests sòls s’especifica en els plànols 1:1.000 de la 
sèrie O.3). 

 
 

O.3 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
LEGISLACIÓ:  

 LUC 30; 31; 33; 58.2-8/RLUC 68.1-7; 73.2b,c  
DESCRIPCIÓ:  

Els plànols contenen les qualificacions detallades del sòl urbà i si s’escau, 
urbanitzable i la delimitació de polígons i sectors. 
 

 

EN SÒL URBÀ NO INCLÒS EN SECTORS SUBJECTES A PMU  
 L'escala mínima és d'1:1.000.  

 
 Els plànols han de representar: 

 La qualificació específica dels terrenys (zones i 
sistemes), diferenciant, si s'escau, la 
corresponent al sòl, al vol i al subsòl. 
Especificant també si els sòls es destinen a 
habitatge protegit. 

 Traçat i característiques de la xarxa viària, així 
com l’assenyalament de les alineacions i, en el 
cas de sòl urbà consolidat, també de les 
rasants. Es recomana identificar les àrees de 
trànsit restringit. 

 Delimitació, si s'escau, de polígons d'actuació 
urbanística en sòl urbà amb l'objecte de 
gestionar de forma integrada. 

 Condicions d’edificacions i/o proteccions 
específiques. 
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EN SÒL INCLÒS EN SECTORS SUBJECTES A PLANEJAMENT DERIVAT 
 L’escala serà l’adequada per a reflectir la situació i 

delimitació del sector, amb expressió de la seva 
superfície. 

 
 Les determinacions dels sectors tenen caràcter indicatiu, 

llevat que tinguin per objecte l’establiment de criteris 
sobre la connexió amb la xarxa viària, o l’emplaçament 
dels sistemes urbanístics públics, i s’indiqui de forma 
expressa llur caràcter vinculant. En aquest cas el 
grafisme serà gruixut, al igual que al sòl no inclòs en 
sectors. 

 
 

O.4 XARXES GENERALS DE SERVEIS  
LEGISLACIÓ:  

 LUC59/RLUC 73.3  
DESCRIPCIÓ:  

 L’ escala mínima serà 1:5.000 
 

 Han de reflectir la suma de les xarxes generals existents 
que es mantenen i les de nova implantació que resulten 
necessàries al llarg de la vigència del pla, respecte de: 

 Les xarxes generals d'abastament d'aigua, 
amb la indicació de la situació dels dipòsits i de 
les estacions de bombeig, i d'abastament 
d'aigua contra incendis, amb indicació de la 
ubicació dels hidrants per a incendi. 

 La xarxa general de distribució d'energia (en 
qualsevol de les seves modalitats), centrals, 
transformadors i canals de distribució en alta i 
mitjana tensió, etc. 

 La xarxa general de gestió de l'aigua: de pluja 
i residual, les xarxes separatives d'un i d'altre 
tipus d'aigua, la xarxa de clavegueram i de 
col·lectors i la depuració mitjançant estacions 
depuradores existents o noves. 

 La xarxa d'instal·lacions de gestió de residus. 
 Les xarxes de telecomunicacions, informació i 

centres, que donin cobertura adient a la 
totalitat del territori, amb els canals de pas i 
els nodes de connexió. 

AIGUA 
ENERGIA 
SANEJAMENT 
RESIDUS 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
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O.5 PROPOSTES NO VINCULANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ 

1 AGENDA  

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1e-59.4-58.1i 

 
DESCRIPCIÓ:  

 Estableixen, quan no tenen cap programa d’actuació 
urbanística, les determinacions pròpies d’aquests pel que 
fa a les prioritats i a les previsions temporals de 
l’execució del pla d’ordenació urbanística municipal. 

 
 L’agenda, si no hi ha un programa d’actuació urbanística 

municipal, s’actualitza cada sis anys per acord de 
l’ajuntament, després d’un termini d’un mes 
d’informació pública. Aquest acord s’ha de publicar en el 
butlletí oficial corresponent i s’ha de comunicar a la 
comissió territorial d’urbanisme competent. 

 
 

1.1 MARC DE REFERÈNCIA.  
DESCRIPCIÓ:  

 Descripció, a grans trets, dels objectius específics en 
relació a l’obtenció de sòl, execució de sistemes i 
desenvolupament dels polígons i sectors.  
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 Descripció de totes les zones verdes propietat municipal 
i també dels equipaments que formen part del patrimoni 
públic municipal i/o d’altres institucions. 

 

PATRIMONI PÚBLIC I INSTITUCIONAL 
OBJECTIUS  
 
 

1.2 POLÍGONS I SECTORS DE DESENVOLUPAMENT I EDIFICACIÓ 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 65c-67b-68-76 
DESCRIPCIÓ:  

 Establir la programació temporal i els indicadors de 
creixement, població, recursos, desenvolupament 
econòmic i social del sistema urbà i disponibilitat de 
recursos hídrics i energètics, als quals s'ha d'ajustar 
l'execució de les actuacions previstes i, en especial, el 
desenvolupament del sòl urbanitzable. La programació 
ha de determinar, de conformitat, si s'escau, amb els 
plans territorials parcials o amb els plans directors 
territorials o urbanístics, la graduació temporal i espacial 
del desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable 
que tinguin per objecte la implantació de creixements 
residencials. A aquests efectes, es poden establir 
condicions temporals per a la formulació o execució dels 
plans parcials urbanístics corresponents, vinculades al 
grau d'execució de plans derivats anteriorment aprovats, 
així com en funció de la dimensió relativa del sector 
respecte al conjunt de sòl urbà i de sòl urbanitzable en 
curs d'execució del municipi. 

 Establiment de terminis per a l'execució dels polígons 
d'actuació urbanística, incloent llur edificació, i per a 
l'edificació dels terrenys no inclosos en polígons 
d'actuació urbanística. En tot cas, els terminis per a la 
construcció dels habitatges amb protecció oficial 
compresos en polígons d'actuació urbanística, no poden 
ser superiors a 2 anys per a l'inici de les obres, a 
comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i 
a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data 
d'atorgament de la llicència d'obres. 

 
 Establir les previsions temporals d'execució de les 

determinacions del pla d'ordenació urbanística municipal 
i, concretament, regular els terminis d'inici o de 
finalització per al desenvolupament dels sectors de 
planejament derivat, determinant la graduació temporal 
i espacial del seu desenvolupament en sòl urbanitzable. 
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CRITERIS DE PRIORITAT EN EL DESENVOLUPAMENT 
PREVISIONS TEMPORALS D’EXECUCIÓ 
INICIATIVA 
TERMINIS D’EDIFICACIÓ 
RESUM DE RESULTATS 
 
 

1.3 PREVISIONS PER LES ACTUACIONS DIRECTES DE L’ADMINISTRACIÓ* 
LEGISLACIÓ:  

 RLUC 76 
DESCRIPCIÓ:  

 Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és 
preferent per a la promoció del planejament urbanístic 
derivat, i establir, si escau, una reserva per a la iniciativa 
pública al llarg d'un termini concret, que no pot superar 
els sis anys. 

 
 Si el pla d'ordenació urbanística municipal no incorpora 

el programa d'actuació urbanística municipal en la seva 
documentació, correspon a l'agenda establir les 
previsions temporals a què fa referència l'apartat 
anterior. L'agenda, si no es formula un programa 
d'actuació urbanística municipal, s'actualitza cada sis 
anys. 

 

CRITERIS GENERALS 
ACTUACIONS PREVISTES 
DIRECTRIUS I ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

EN EL PRIMER SEXENI 
DIRECTRIUS I ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

EN EL SEGON SEXENI 
 
 

2 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1e 

 
DESCRIPCIÓ:  

 L'avaluació econòmica i financera del pla d'ordenació 
urbanística municipal conté l'estimació del cost econòmic 
de les actuacions previstes, la determinació del caràcter 
públic o privat de les inversions necessàries per a 
l'execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l'anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions 
derivades de l'execució del pla. 
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2.1 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
EMMARCAMENT TERRITORIAL CRITERIS DE VALORACIÓ, 
PROGRAMACIÓ I FINANÇAMENT 
ACTUACIONS EN SISTEMES 
ACTUACIONS EN SERVEIS 
ALTRES ACTUACIONS 

 
 

2.2 VIABILITAT ECONÒMICA DELS POLÍGONS, SECTORS I ACTUACIONS 

AÏLLADES 
 
CRITERIS DE CÀLCUL DE L’APROFITAMENT 
POLÍGONS D’ACTUACIÓ 
SECTORS EN SU 
SECTORS EN SUD 
ACTUACIONS AÏLLADES I PLANS ESPECIALS (AMB REPERCUSSIÓ 

SOBRE APROFITAMENT PRIVAT) 
 
 

2.3 SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
RECURSOS GENERATS 
COST I FINANÇAMENT 

 
 

2.4 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
LEGISLACIÓ:  

 LMU 12 
DESCRIPCIÓ:  

 L'avaluació econòmica i financera ha de contenir l'estudi 
i justificació de la seva viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DE SOL D'USOS 

PRODUCTIUS 
EN EL MARC DEL PLANEJAMENT SUPERIOR 
EN EL MARC DEL  POUM 

ANÀLISI DELS RECURSOS FINANCERS 
EL PRESSUPOST RECENT ** 

DESPESES 
INGRESSOS 
COMPTE FINANCER 
EL PRESSUPOST DEL DARRER ANY 
EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ 
TENDÈNCIES RECENTS DE LA HISENDA MUNICIPAL 
NIVELL D’INVERSIÓ PÚBLICA EN OBRES D’URBANITZACIÓ 

PREVISIONS EN L’HORITZÓ POUM 
BASES DE LA PREVISIÓ 
EL PROGRAMA D’INVERSIONS DE LA REVISIÓ DEL PLANEJAMENT 
HIPÒTESI SOBRE INGRESSOS I DESPESES 
RESULTATS 

PONDERACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES FINANCES PÚBLIQUES 
INGRESSOS I DESPESES GENERATS PER LES NOVES ACTIVITATS PRODUCTIVES 
IMPLANTADES 
INGRESSOS I DESPESES GENERATS PER LES NOVES ÀREES RESIDENCIALS 
FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT 

 

3 PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I MUNICIPAL* 

LEGISLACIÓ:  
 LUC 59.1g / RLUC 67.d-76.1 

DESCRIPCIÓ:  
 Establir les previsions temporals d'execució de les 

determinacions del POUM i, concretament, regular els 
terminis d'inici o de finalització per al desenvolupament 
dels sectors de planejament derivat, determinant la 
graduació temporal i espacial del seu desenvolupament 
en sòl urbanitzable. 

 
 Establir les previsions temporals per a l'execució dels 

sistemes urbanístics no inclosos en sectors, l'execució 
dels polígons d'actuació urbanística en sòl urbà i 
l'execució de les altres actuacions urbanístiques definides 
pel pla. 

 
 Establir els terminis per a l'edificació. 

 
 Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és 

preferent per a la promoció del planejament urbanístic 
derivat, i establir, si escau, una reserva per a la iniciativa 
pública al llarg d'un termini concret, que no pot superar 
els sis anys. 
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 Establir el límit temporal al qual es refereixen les seves 
previsions, a partir del qual es pot procedir a la seva 
revisió, així com les circumstàncies que poden 
comportar la seva revisió anticipada. 

 
* SI NO HI HA AGENDA (SEGONS ART. 76.2 RLUC) 

 

PREVISIONS TEMPORALS D’EXECUCIÓ 
INICI I FINALITZACIÓ DELS SECTORS 
GRADUACIÓ ESPACIALS I TEMPORAL DELS SECTORS EN SUD 
PREVISIÓ TEMPORAL D’EXECUCIÓ DE SISTEMES NO INCLOSOS EN SECTORS 
EXECUCIÓ DE POLÍGONS 
EXECUCIÓ D’ALTRES ACTUACIONS 

INICIATIVA 
TERMINIS PER A L’EDIFICACIÓ 

 

 document de síntesi 
LEGISLACIÓ:  

 LMU 10 
 
DESCRIPCIÓ:  

 La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el 
contingut dels instruments de planejament i gestió 
urbanístics. 

 

 ÀMBIT I ABAST DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
LEGISLACIÓ:  

 LMU 10 
 
DESCRIPCIÓ:  

 Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió 
de llicències i de tramitació de procediments, i concreció 
del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i 
tramitacions que se suspenen. 

 

RESUM DE LES DETERMINACIONS 
LEGISLACIÓ:  

 LMU 10 
 
DESCRIPCIÓ:  

 Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas 
que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument 
de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels 
àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i 
resum de l'abast d'aquesta alteració. 
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Directrius i estrategies per al desenvolupament 
del pla 

DIRECTRIUS 

( Inclou mapa patrimoni públic del sòl ) 

ESTRATEGIES PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES 
GENERALS 

ESTRATEGIES PER A LA REHABILITACIÓ DEL SÒL URBA 

( Inclou esquemes de localització ) 

ESTRATEGIES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SÒL  
URBANITZABLE  

ESTRATEGIES PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
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actuacions: FINANÇAMENT 

 INFRASTRUCTURES DE MOBILITAT 

ESTRUCTURA VIÀRIA BÀSICA 

RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ 

L’actuació més important en la xarxa viària bàsica és una nova ronda de 
circumval·lació  que estructura tota la mobilitat del municipi i recollint i repartint el 
trànsit dels diferents accessos del nucli. 
Aquesta ronda està constituïda pels següents trams: 

1. Carretera de xxx, existent. 
2.  Nou vial estructurador del PP7. Executat mitjançant el pla parcial 

corresponent. 
3. Antiga carretera xxx, travessera urbana que es converteix en passeig. 

La urbanització d’aquest espai haurà de possibilitar les necessitats de 
mobilitat, àrees d’aparcament, espai lliure per a vianants i bicicletes, 
espais per a la ubicació de contenidors per a la recollida de residus. 
Aquesta actuació l’executarà l’ajuntament mitjançant un pla especial 
d’urbanització (PE1), condicionat al possible traspàs de titularitat de 
l’actual travessera urbana de la xxx, del Ministeri de Foment a 
l’ajuntament. 

4. Nou vial oest de la població que enllaça el cementiri i la nova zona de 
tallers industrials amb l’antiga xxx mitjançant un pas sota la via de tren 
que permet un trànsit continu independent de la circulació del 
ferrocarril. Execució: ajuntament (AA1) i cooperativa (PP8) 

Per tant el tram dos i part del tram quatre s’urbanitzen a càrrec dels plans 
parcials PP7 i PP8 respectivament.  
A fi de permetre el pas de maquinaria agrícola i altre trànsit pesat també s’obre un 
nou vial paral·lel a la xxx a continuació de la xxxxxx fins a connectar-se amb xxxx a 
l’est del nucli. L’obtenció dels sòls i la seva execució es preveu majoritàriament a 
traves de l’actuació urbanística en el desenvolupament dels polígons d’actuació (PA5), 
plans de millora urbana (PMU4, PMU20), plans parcials (PP3, PP9).  Resta un tram 
d’execució directa per part de l’ajuntament (AA2). 

FERROCARRIL I TRANSPORT FERROVIARI 

La línia del tren xxxxxxxxxxx que duplica la xxxx es troba en una deficient estat, tant 
pel deteriorament de la infrastructura, com pels fluxos que hi passen.  
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Les actuacions de millora, tan en infrastructura com servei, correspon a l’empresa RENFE i a l’autoritat 
ferroviària FIF. 

XARXA VIÀRIA URBANA 

ACTUACIONS EN ELS VIALS DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
En el sòl urbà consolidat els vials estan oberts en la seva majoria, amb algunes excepcions.  

Quan els vials no s’han obert, aquests s’obtenen per cessió gratuïta i obligatòria dels seus propietaris, quan 
es sol·licita la llicència d’edificació dels solars immediats als vials que s’han de cedir.  

Si l’obertura dels vials es realitza per iniciativa de l’Ajuntament sobre sòl consolidat   caldrà aplicar el 
sistema d’expropiació, i el cost d’expropiació d’aquests vials es podrà repercutir mitjançant contribucions 
especials sobre els solars edificables especialment beneficiats per l’obertura dels esmentats vials. 

En el casc antic caldrà substituir progressivament els paviments de formigó per paviments més adequats als 
materials de l’entorn urbà. Aquestes actuacions s’haurien d’acompanyar del soterrament de les línies aèries 
de les xarxes de baixa tensió, telefonia i enllumenat públic, almenys en els creuaments de vial. 

ACTUACIONS EN ELS VIALS DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

En el sòl urbà no consolidat, les obertures de nous vials s’inclouen en els plans de 
millora urbana. Els vials s’obtindran per cessió gratuïta. 
En general, l’estat de conservació del paviment es considera deficient. 
- Pavimentació de tots aquells vials del nucli urbà que no disposin: asfalt en 

vies d’accés i formigó en carrers interiors del nucli. 

- Tractaments especials en zones de l’interior del nucli amb us preferent per 
a vianants i espais lliures.   

- Tractament dels espais de passeig, especialment a la xxxx.  
Els costos d’urbanització dels polígons d’actuació i plans de millora urbana s’establiran 
en els diferents projectes d’urbanització que els desenvolupin. 

ACTUACIONS EN ELS VIALS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

En els sectors de sòl urbanitzable, les obertures dels nous vials proposats en els plans 
parcials urbanístics s’obtindran per cessió gratuïta. 
La pavimentació dels vials inclosos en els sectors de sòl urbanitzable, correspon en el 
90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% restant a l’Ajuntament, en 
correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a 
l’Ajuntament. 
L’estimació del cost d’obertura i pavimentació dels vials proposats en els plans parcials 
urbanístics es realitzarà en els mateixos documents, d’acord amb la legislació 
urbanística vigent. 

SANEJAMENT 

ACTUACIONS EN LA XARXA DE SANEJAMENT DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
En el sòl urbà consolidat l’Ajuntament ha d’actuar progressivament en la millora puntual de la xarxa urbana 
de col·lectors i en la successiva substitució de la xarxa de tipus unitari per una xarxa de tipus separatiu.  
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ACTUACIONS EN LA XARXA DE SANEJAMENT DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
La nova xarxa de sanejament dels vials  inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els plans de millora 
urbana, correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% restant a l’Ajuntament en 
correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament. En els sectors 
sense cessió del 10% del sostre, el cost  correspon en el 100% als propietaris dels terrenys. 

Els costos d’urbanització de la xarxa de sanejament dels vials en el sòl urbà no consolidat s’establiran en els 
diferents plans i projectes d’urbanització que els desenvolupin. 

ACTUACIONS EN LA XARXA DE SANEJAMENT DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa de sanejament proposada en els plans parcials urbanístics es 
plantejarà seguint el sistema separatiu de recollida d’aigües residuals i pluvials, encara que en l’abocament 
a la xarxa existent s’unifiquin els cabals.  

La nova xarxa de sanejament dels vials  inclosos en el sòl urbanitzable, correspon en el 90% del cost als 
propietaris dels terrenys i en el 10% restant a l’Ajuntament. 

 L’estimació del cost de la xarxa de sanejament dels vials proposats en els plans parcials urbanístics es 
realitzarà en els mateixos documents. 

XARXA D’ABASTAMENT DAIGUA  

Per afrontar la demanda futura d’aigua d’abastament al municipi es proposen les mesures següents: 

- Establiment d’una reserva de xxxxx m2 per a serveis tècnics en la 
proximitat a la potabilitzadora actual destinada a un nou dipòsit amb 
capacitat d’emmagatzematge suficient per a les noves expansions tan 
industrials com residencials. 

- Ampliació de les instal·lacions del recinte de la potabilitzadora (tractament i 
dipòsit acumulador) per tractar els nous cabals previstos. 

- Complementar la canonada -D200- actual d’entrada en alta del municipi en 
cas que resulti ser insuficient. Aquesta nova conducció s’executarà 
conjuntament amb el nou dipòsit de capçalera. 

El planejament derivat corresponent imputarà a cada sector la part proporcional 
d’aquestes inversions específica per al seu subministre, mitjançant l’establiment de les 
garanties que correspongui. 

ACTUACIONS EN LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGÜES DEL SÒL URBÀ 

CONSOLIDAT 
En el sòl urbà consolidat els vials disposen de la xarxa de canonades de distribució de l’aigua potable 
pràcticament sense excepcions. Caldrà actuar progressivament fins a completar la xarxa de canonades 
d’abastament d’aigua de tots els carrers del sòl urbà consolidat. Aquestes actuacions es finançaran 
mitjançant contribucions especials. 

L’Ajuntament ha d’actuar progressivament en la millora de la xarxa urbana 
d’abastament d’aigua. 

ACTUACIONS EN LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGÜES DEL SÒL URBÀ NO 

CONSOLIDAT 

En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de canonades de distribució de l’aigua potable en 
els plans de millora urbana es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada 
sector.  
La nova xarxa d’abastament d’aigua dels vials  inclosos en el sòl urbà no consolidat, 
en els plans de millora urbana, correspon en el 90% del cost als propietaris dels 
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terrenys i en el 10% restant a l’Ajuntament en correspondència a la cessió del 10% de 
l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament. En els sectors sense cessió del 10% 
del sostre, el cost  correspon en el 100% als propietaris dels terrenys. 
Els costos d’urbanització de la xarxa d’abastament d’aigua dels vials en el sòl urbà no consolidat s’establiran 
en els diferents plans i projectes d’urbanització que els desenvolupin. 

ACTUACIONS EN LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGÜES DEL SÒL URBANITZABLE 

DELIMITAT 
En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa d’abastament d’aigües proposada en els plans parcials 
urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector.  

La nova xarxa d’abastament d’aigua dels vials  inclosos en el sòl urbanitzable, 
correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% restant a 
l’Ajuntament en correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre 
edificable a l’Ajuntament. 
L’estimació del cost de la xarxa d’abastament d’aigua dels vials proposats en els plans 
parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents. 

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA  

XARXA D’ALTA I MITJA TENSIÓ 

ALTA TENSIÓ 
Les actuacions en la xarxa d’alta tensió del municipi corresponen a l’empresa FECSA-ENDESA, actual 
subministradora d’energia del municipi. 

Correspon a FECSA-ENDESA i l’organisme promotor del sector l’execució d’una nova subestació elèctrica per 
donar subministre a la zona industrial. 

MITJA TENSIÓ 
 Les actuacions de manteniment en la xarxa de mitja tensió del municipi corresponen a l’empresa FECSA-
ENDESA. Les actuacions de reforma o modificació corresponen als promotors de les mateixes. 

Les actuacions de reforma, modificació o ampliació que caldrà realitzar en relació a la 
xarxa de mitja tensió es plantejaren dins dels sectors de pla de millora urbana o bé en 
els sectors de sòl urbanitzable delimitat, i el seu cost correspon als propietaris dels 
terrenys d’aquests sectors. 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ 

En el sòl urbà consolidat els vials disposen generalment de línies aèries de baixa tensió penjades en les 
façanes dels edificis. Cal plantejar actuacions de manteniment amb FECSA-ENDESA coordinades amb les 
actuacions de millora de la pavimentació dels carrers, per tal de soterrar aquestes línies o com a mínim els 
creuaments de vials. 

En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, la xarxa de distribució en baixa tensió es plantejarà en 
els plans de millora urbana o en els plans parcials urbanístics, mitjançant línies soterrades a executar dins 
del conjunt d’obres d’urbanització del sector.  

La nova xarxa de distribució en baixa tensió dels vials  inclosos en els sectors de pla de millora urbana o de 
sòl urbanitzable, correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% restant a 
l’Ajuntament en correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament. 
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En els sectors de pla de millora urbana sense cessió del 10% del sostre, el cost  correspon en el 100% als 
propietaris dels terrenys. 

L’estimació del cost de la xarxa de distribució en baixa tensió dels vials proposats en els plans de millora 
urbana i en els plans parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents. 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS 

ACTUACIONS EN LA XARXA DE GAS DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de canalitzacions de gas en els plans de millora urbana es plantejarà 
en l’execució de la urbanització de cada sector en col·laboració amb Gas Natural.  

L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions de gas dels vials  inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els 
plans de millora urbana, correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% restant a 
l’Ajuntament en correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament. 
En els sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost  correspon en el 100% als propietaris dels terrenys. 

Els costos de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions de gas dels vials en el sòl urbà no consolidat 
s’establiran en els diferents plans i projectes d’urbanització que els desenvolupin. 

ACTUACIONS EN LA XARXA DE GAS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa de canalitzacions de gas proposada en els 
plans parcials urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector 
en col·laboració amb Gas Natural. 
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions de gas dels vials  inclosos en el sòl urbanitzable, correspon en 
el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% restant a l’Ajuntament en correspondència a la 
cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a l’Ajuntament. 

L’estimació del cost de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions de gas dels vials proposats en els plans 
parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents. 

COMUNICACIONS RADIOELECTRIQUES 

ACTUACIONS EN LA XARXA DE TELEFONIA DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
En el sòl urbà consolidat els vials disposen generalment de línies aèries de telefonia penjades en les façanes 
dels edificis. Cal plantejar actuacions de manteniment amb TELEFÔNICA coordinades amb les actuacions de 
millora de la pavimentació dels carrers, per tal de soterrar aquestes línies o com a mínim els creuaments de 
vials. 

ACTUACIONS EN LA XARXA DE TELEFONIA DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

En el sòl urbà no consolidat, la xarxa de canalitzacions telefòniques en els plans de 
millora urbana es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada sector.  
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials  inclosos en el sòl urbà no consolidat, 
en els plans de millora urbana, correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% 
restant a l’Ajuntament en correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del sostre edificable a 
l’Ajuntament. En els sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost  correspon en el 100% als propietaris 
dels terrenys. 

Els costos de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials en el sòl urbà no consolidat 
s’establiran en els diferents plans i projectes d’urbanització que els desenvolupin. 
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ACTUACIONS EN LA TELEFONIA DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

En els sectors de sòl urbanitzable, la xarxa de canalitzacions telefòniques proposada 
en els plans parcials urbanístics es plantejarà en l’execució de la urbanització de cada 
sector. 
L’obra civil de la nova xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials  inclosos en el sòl 
urbanitzable, correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en el 10% 
restant a l’Ajuntament en correspondència a la cessió del 10% de l’aprofitament del 
sostre edificable a l’Ajuntament. 
L’estimació del cost de l’obra civil de la xarxa de canalitzacions telefòniques dels vials proposats en els plans 
parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents. 

 

ESPAIS LLIURES, EQUIPAMENTS I HABITATGE DOTACIONAL 
PÚBLIC 

Considerem les actuacions d’espai públic destinat a zones verdes i espais lliures 
d’estructura general, independents de les actuacions en els sectors de Pla de millora 
urbana i en polígons d’actuació en sòl urbà, o de Pla parcial urbanístic en sòl 
urbanitzable delimitat.  
Aquestes actuacions d’estructura general són de reurbanització de cinc petites places en encreuaments 
viaris on es poden ubicar espais de jocs infantils.  D’aquestes cal destacar la reurbanització de xxxxx.  
Aquestes actuacions corresponen directament a l’Ajuntament. 

La resta dels espais lliures plantejats, tant les places, com els passeigs i els parcs 
estan situats en sectors de planejament derivat, i per tant la seva execució correspon 
als propietaris dels futurs solars. 

ACTUACIONS EN EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

En el sòl urbà no consolidat, la construcció de nous espais lliures s’inclouen en els 
plans de millora urbana, i en aquest règim urbanístic les places, els passeigs i els 
parcs s’obtindran per cessió gratuïta. 
La urbanització d’aquests espais lliures inclosos en el sòl urbà no consolidat, en els 
plans de millora urbana, correspon en el 90% del cost als propietaris dels terrenys i en 
el 10% restant a l’Ajuntament. En els sectors sense cessió del 10% del sostre, el cost 
d’urbanització d’espai lliure correspon en el 100% als propietaris dels terrenys. 
L’estimació del cost d’urbanització dels espais lliures en el sòl urbà no consolidat, 
inclosos en els plans de millora urbana, es realitzarà en els mateixos documents. 

ACTUACIONS EN EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

Destaca la reserva d’un nou centre sanitari-assistèncial la cessió de la qual fou 
conveniada entre la propietat i l’Ajuntament. 

ACTUACIONS EN EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES DEL SÒL URBANITZABLE 

DELIMITAT 

L’estimació del cost d’urbanització dels espais lliures proposats en el sòl urbanitzat 
delimitat , en els plans parcials urbanístics es realitzarà en els mateixos documents. 
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agenda del desenvolupament del Pla 

POLÍGONS D’ACTUACIÓ EN L’ÀREA URBANA 

Atenent a les característiques dels polígons d’actuació l’agenda de desenvolupament 
dels polígons és la següent: 

PERÍODE 2005 – 2009 

Nom Superfície 
(ha) 

%Total 

Cessions 

 Gestió  

PA-1     Comp. 
bàsica 

PA-2      

PA-3      

PA-5      

PA-6      
 

PERÍODE 2010 – 2014 

Nom Superfície 
(ha) 

%Total 

Cessions 

 Gestió  

PA-4     Comp. 
bàsica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTORS DE PLA DE MILLORA URBANA 

 
Atenent als tipus de plans de millora urbana i als sistemes d’actuació proposats, l’agenda de 
desenvolupament dels sectors és la següent: 
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PERÍODE 2005 – 2009 

Nom 
Sup. 
(ha) 

Edif. 
bruta 

    
%Total 
   Cessió  Gestió 

PMU-1      

PMU-5      

PMU-7      

PMU-8      

PMU-9      

PMU-10      

PMU-12      

PMU-13      

PMU-14      

PMU-15      

PMU-16      

PMU-17      

PMU-18      

PMU-19      
 
 
 

PERÍODE 2010 – 2014 

Nom 
Sup. 
(ha)  

Edif. 
bruta 

%Total 
Cessió  Gestió 

PMU-2       

PMU-3       

PMU-4       

PMU-6       

PMU-11       

PMU-20       

PMU-21       
 

SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 

Atenent als tipus de sectors de sòl urbanitzable i als sistemes d’actuació proposats, l’agenda de 
desenvolupament dels sectors és la següent: 

PERÍODE 2005 – 2009 

Nom 
Superfície 

(ha) 
Edif. 
bruta Ús 

% Total 
Cessions Gestió 
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PP-1       

PP-2       

PP-3       

PP-6       

PP-8       

PERÍODE 2010 – 2014 

Nom 
Superfíci

e 
(ha) 

Edif. 
bruta 

Ús 
% Total 
Cessions  

Gestió 

PP-4       

PP-5       

PP-7       

PP-9       
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ACTUACIONS AÏLLADES I PLANS ESPECIALS 

PERÍODE 2005 – 2009 

 
Nom Superfície 

(ha) 
 Gestió 

AA-1     

AA-2     

PERÍODE 2010 – 2014 

Nom Superfície 
(ha) 

 Gestió 

AA-3    

PE-1     
 

Pressupost estimatiu del Projecte d’urbanització PE-1 

Superfície: 36900 m2  Repercussió 

 demolicions   
€/m
2 

 moviments de terres    

 paviments    

 sanejament    

 enllumenat    

 aigua    

 telecomunicacions    

 electricitat    

 seguretat i assaigs    

Execució material (PEM)   
€/m
2 

 despeses grals. (13%)    

 benefici industrial (6%)    

 IVA (16%)    

Execució per contracte 
(PEC) 

  
€/m
2 

Estudi de seguretat i salut    

direcció facultativa    

control de qualitat    
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coordinació seguretat i salut    

Cost total   
€/m
2 

 

IMATGE DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

 
( planol )
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Abreviacions 

BCIL – Bé cultural d’interès local 
BCIN – Bé cultural d’interès nacional 
DAFO – Anàlisi debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitat 
DMAH – Departament de Medi Ambient i Habitatge 
LUC – Llei d’Urbanisme de Catalunya 
NSP _ Normes Subsidiàries de planejament 
NU – Sòl no urbanitzable 
PA _ Polígon d’actuació 
PE – Pla Especial 
PEIN – Pla d’espais d’interès natural 
PMU – Pla de millora urbana 
POUM – Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
PP – Pla parcial 
PTG – Pla territorial general 
SUC – Sòl urbà consolidat 
SUN – Sòl urbà no consolidat 
UA _ Unitat d’actuació 
UD –  Sòl urbà delimitat 
UND - Sòl urbà no delimitat 
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PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 

1. MEMORIA 

1.1 OBJECTIUS PLANTEJATS EN EL PROGRAMA: 
El Programa d'Actuació Urbanística Municipal es formula amb l'objectiu de programar el 
desenvolupament de les actuacions estratègiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, 
al llarg dels seus primers sis anys de vigència. 
 
Dins d'aquest període, l'objectiu fonamental del Programa és posar en marxa el desplegament de tots els 
estudis, projectes i instruments de desenvolupament de les determinacions estratègiques del nou Pla, que 
han de permetre dur a terme el procés de transformació urbanística proposat per a la ciutat al llarg dels 
propers quinze anys. 
 
Les deu línies d'actuació estratègica contemplades pel Pla comprenen en cada cas, un seguit de diferents 
àmbits de desenvolupament i de transformació urbanística, referenciats en els respectius sectors de 
planejament i polígons d'actuació. 
 
El conjunt d'aquests àmbits de desenvolupament urbanístic presenta diferents graus d'interrelació i de 
supeditació a les respectives actuacions estratègiques. En alguns casos es produeix una dependència total 
entre la realització de l'actuació estratègica corresponent i el possible desenvolupament de determinats 
sectors. En d'altres, aquesta interrelació té diferents nivells de condicionant sense establir una total 
vinculació entre el seu desenvolupament i la completació de l'actuació estratègica. 
 
Aquesta diferent interdependència entre les grans línies d'actuació estratègica i el desenvolupament dels 
nous sectors i polígons d'actuació del Pla, obliga a una ponderada definició de l'ordre de prioritats en el 
procés de desenvolupament d'aquestes línies i, en correspondència, a una atinada identificació dels sectors 
que podran desenvolupar-se i, per tant, del ritme amb el qual la ciutat podrà anar produint el seu procés de 
transformació plantejat per als propers anys. 
 
El gradual desenvolupament de les determinacions del Pla en quant a la transformació de la ciutat 
consolidada i a la construcció dels nous creixements, determina el ritme de disponibilitat de sòl per a la 
implementació de les polítiques urbanes i d'habitatge. 
 
D'altra banda, el Programa d’Actuació Urbanística Municipal com a marc de definició dels processos i la 
temporalitat de les actuacions del Pla, contempla l'encaix prioritzat de les mateixes amb el criteri d'assolir 
l'inici del procés de desenvolupament de totes elles al llarg del període total previst en les projeccions del 
Pla - quinze anys - però amb la plena consciència que donada la complexitat i la envergadura econòmica 
de la majoria d'elles, no es pot esperar la seva total completació o acabament dins d'aquest període. En tot 
cas, el grau de desenvolupament de les respectives actuacions dins del període global plantejat, hauria de 
ser el suficient com per permetre que el desenvolupament i la transformació urbanística definits en el Pla 
puguin desenvolupar-se dins dels quinze anys de previsió definida. 

1.2 CRITERIS BÀSICS  
El criteri bàsic que desenvolupa aquest primer Programa d’Actuació Urbanística Municipal del nou Pla de 
Terrassa, és la programació d'aquelles actuacions estratègiques que tenen un major grau d'incidència en la 
transformació de la ciutat i, de les quals, en depenen més sectors, i amb un major grau de compromís, en 
relació a la necessitat d'atendre les futures demandes del procés de desenvolupament i consolidació de la 
ciutat. 
 



 

Model base per elaborar l’Agenda i Avaluació Econòmica – 18 

També cal centrar les accions del Programa en el plantejament i l'inici d'aquelles actuacions estratègiques 
que tenen un major grau de dificultat intrínseca en el seu procés de desenvolupament i tenen, 
forçosament, uns horitzons de realització més llargs. Es tracta, per tant, de començar a impulsar-les des 
dels primers moments de la vigència del nou Pla per tal de poder assolir la seva realització en uns terminis 
que no resultin excessivament allunyats de les necessitats i les expectatives que es plantegen en torn a la 
seva execució. 
 
Nogensmenys, caldrà atendre el desenvolupament d’aquells sectors en els que el planejament ha previst 
l’obtenció del sòl necessari per tal que, la ciutat, pugui atendre la localització dels equipaments 
comunitaris públics que les diferents polítiques sectorials planifiquin o hagin planificat. Als efectes d’allò 
que disposa l’article 79.1 de la Llei d’Urbanisme (2/2002), les determinacions del present Programa 
inclouen la totalitat dels sectors de planejament delimitats pel POUM. 

1.3 VIGÈNCIA DEL PROGRAMA 
El Programa tindrà una vigència màxima de sis anys. Això no obstant, el Programa serà revisable en el 
moment en que la variació substancial de les actuals previsions, en quant a la programació d'actuacions o 
a la capacitat de finançament de les mateixes; requereixi la necessitat d'ajustar les previsions establertes 
per tal de garantir un desenvolupament equilibrat respecte de la programació. 
 
També serà revisable en el moment en que es determini la necessitat justificada d'incloure altres 
actuacions prioritàries en la programació del mateix. 
 
1.4 Encaix amb la planificació territorial i sectorial vigent a Catalunya 
L’article 60 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, en el seu segon apartat, demana que els programes 
d’actuació urbanística acreditin la seva coherència amb els plans territorials o directors que els 
afecten. 
 
Els instruments d’ordenació territorial, que incideixen sobre l’àmbit del municipi de Terrassa, i 
en concret que s’ha considerat la seva vinculació en el procés de Revisió del seu Pla General i 
redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal; són: 
 
A. L’ORDENACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA 

 
El Pla Territorial General de Catalunya 
Els Plans Territorials Sectorials 

a)   El Pla d’Espais d’Interès Natural  (PEIN) 
b)   El Pla de Carreteres de Catalunya 

 
Mitjançant la Llei 1/1995, de 16 de març es va aprovar el Pla Territorial General de 
Catalunya. Els objectius i criteris per a la seva elaboració van ser: a.- Fomentar una distribució 
equilibrada del creixement per tal d’assolir nivells de renda adequats en tot el territori. b.- 
Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per tal d’incrementar 
l’eficàcia de les activitats econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida. c.- Afavorir el 
creixement econòmic de Catalunya i la lluita contra l’atur. 
 
Per tant, el PTGC es planteja com l’instrument per definir els objectius que permetin aconseguir 
el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi 
ambient. Les propostes i les determinacions del PTGC plantegen afavorir la concreció i 
l’especialització de les polítiques sectorials, establint, alhora, un marc global de referència 
d’aquestes polítiques. Aquestes directrius han de ser concretades per plans d’àmbit territorial 
menor, els plans parcials territorials. 
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Concretament, un d’aquests àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials és l’anomenat 
Àmbit Metropolità de Barcelona; constituït per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallés Occidental i el Vallés Oriental. 
 
El planejament urbanístic, i per tant el POUM de Terrassa, ha de justificar la seva coherència 
amb les determinacions i les propostes dels plans territorials parcial i dels plans sectorials, 
respectant l’autonomia municipal en matèria de planejament, en el marc de les seves 
competències. Tanmateix, en absència de planejament territorial parcial, com és el cas; i 
sectorial, en allò que correspongui; el planejament urbanístic municipal ha d’aplicar les 
directrius del PTGC. 
 
En l’àmbit funcional territorial metropolità i, concretament, pel sistema central d’aquest 
àmbit; el PTGC estableix tres sistemes d’expansió i d’articulació, entre els quals es troba el 
sistema urbà de Sabadell + Terrassa + part del sistema de Barcelona a les dues comarques del 
Vallés.  El POUM de Terrassa, i el seu Programa d’Actuació Urbanística Municipal, es 
plantegen amb total coherència a les directrius establertes pel PTGC en l’establiment i 
desenvolupament de les polaritats, els sistemes urbans existents, els sistemes de proposta – 
corresponent al sistema d’expansió i articulació del sistema central de l’àmbit metropolità - i 
l’establiment de les Àrees Bàsiques Territorials (ABT). 
 
Concretament el nou Pla de Terrassa es planteja, coherentment amb el PTGC: a.- Potenciar el 
desenvolupament qualitatiu, preservant els espais encara lliures d’edificació i no classificats 
com a sòl de nou creixement i destinant-los, preferentment, a espais de lleure de la població, 
aprofitant el seu valor paisatgístic i ecològic, per contribuir a l’equilibri de la relació home - 
natura. b.- Realitzar el procés de planejament i d’urbanització dels sòls de nou 
desenvolupament urbà, per tal d’evitar colls d’ampolla en el desenvolupament propiciats per la 
saturació del sistema central de l’àmbit metropolità. c.- Preparar sòl per facilitar la localització 
de noves àrees de serveis i d’equipaments de nivell nacional, aprofitant la bona accessibilitat, i  
amb l’objectiu de reforçar les potencialitats de centralitat. 
 
Així mateix, el POUM de Terrassa i el seu desplegament no presenten cap incoherència 
respecte les determinacions relatives a les xarxes viària i ferroviària, contingudes en el PTGC.  
 
Pel que fa als Plans Territorials Sectorials, el POUM de Terrassa es planteja amb total 
coherència al que es determina al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) en el d’acord amb 
l’Annex I de les seves Normes, l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac està 
qualificat com a Parc Natural per Decret de 20.02.1987 i està gestionat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Així mateix, també s’ha de fer constar la coherència del POUM amb les determinacions 
contingudes en el Pla de Carreteres de Catalunya aprovat mitjançant Decret 311/1988, de 25 
d’octubre; i amb la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. El Pla de Carreteres defineix 
la xarxa bàsica, la xarxa comarcal i assenyala les condicions per a definir la xarxa local; 
establint, també, el règim general de les vies pertanyents a totes les xarxes. 
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B. L’ORDENACIÓ TERRITORIAL DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 

 

El Pla Territorial Parcial – Pla Territorial Metropolità de Barcelona  (PTMB) 
El Pla Intermodal de Transports 
El Pla Director d’Infrastructures 
Els Plans Hidràulics 
 

Pel que fa al Pla Territorial Metropolità de Barcelona cal assenyalar i tenir present que, pel 
moment, no s’ha procedit a la seva aprovació i tràmit corresponent; per tant, no correspon 
avaluar el nivell de coherència respecte les seves determinacions, encara que del que es 
coneix del contingut dels treballs realitzats fins ara, es podria afirmar que entre el POUM de 
Terrassa i aquests treball, sense valor de Pla Territorial, s’estableix un alt nivell de 
complementació. 
 
El Pla Intermodal de Transports, el Pla Director d’Infrastructures i els Plans Hidràulics 
(Pla Director de Conques); són instruments no considerables com Plans Territorials Parcials o 
com Plans Territorials Sectorials, encara que es pot valorar el seu paper com instruments 
d’ordenació del territori de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Concretament, i com a instruments 
dels que es dota la Generalitat per a planificar i ordenar els sistemes generals de transport 
públic de viatgers i la planificació hidràulica en l’àmbit de les comarques del Barcelonès, el Baix 
Llobregat, el Maresme, el Vallés Occidental i el Vallés Oriental; han estat considerats en la 
presa de decisions respecte la planificació urbana dels serveis i les infrastructures en el nou Pla 
de Terrassa.  
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2.b. DESCRIPCIÓ D’ALTRES ACTUACIONS DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 
Al llarg dels sis anys de vigència del present Programa d’Actuació Urbanística Municipal 
l’Ajuntament donarà continuïtat, en paral·lel a les actuacions estratègiques programades, als 
programes sectorials actualment en marxa; i que als efectes d’aquesta descripció hem agrupat 
sota els següents  apartats: 
 
 
2.b.1 Carrers 
L’adaptació de la  urbanització dels carrers segons les determinacions del Pla d’Accessibilitat. 
 
La reurbanització dels carrers del voltant del centre de la ciutat i corresponents als eixamples 
històrics de les primeres extensions urbanes. Segons, també, les determinacions del Pla 
d’Accessibilitat, però, igualment, com carrers de vora de l’àrea de vianants i dels eixos d’accés 
a aquesta.  
 
La nova urbanització dels carrers de l’antic poble de Sant Pere, coherentment amb les 
determinacions del Pla Director de les Esglésies de Sant Pere i del Pla Especial que es va 
redactar a l’efecte. 
 
La nova urbanització i caracterització dels eixos comercials i cívics previstos pel POEC i 
assumits pel POUM, a diversos barris de la ciutat. 
 
El desenvolupament de l’acció urbanística plantejada pel POUM per a la remodelació del carrer 
Navas de Tolosa al barri del Segle XX; i a aquest mateix barri, la completació de la urbanització 
dels carrers avui encara pendents. 
 
Desenvolupar l’actuació urbanística necessària per garantir la viabilitat de la connexió entre els 
carrers Transversal i Roca i Roca, a l’alçada del carrer Sagunt; segons les determinacions del 
POUM i amb especial dedicació a la gestió de les afectacions i a les condicions de la seva 
relocalització. 
 
Afrontar el disseny i la gestió front els Organismes competents dels projectes de millora de la 
urbanització dels trams urbans de les carreteres de Montcada, Rubí, Matadepera, Rellinars i 
Castellar. En els trams coincidents amb eixos cívics i comercials, segons els criteris de 
reurbanització d’aquests eixos. 
 
Desplegar l’aplicació progressiva de les determinacions del Pla Director de l’enllumenat públic 
pel que fa a la seva adaptació als nous criteris de disseny de determinats carrers i a la seva 
aportació a la disminució de la contaminació lumínica i a l’estalvi energètic.  
 
 
2.b.2  Parc de Vallparadís 
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Completació de la urbanització del Parc de Vallparadís entre la carretera de Montcada, a 
l’alçada del pont del Gall, i el barri de Can Jofresa; en desenvolupament dels dos sectors 
previstos pel Pla Especial del Parc de Vallparadís i, coherentment amb la necessitat d’equilibrar 
els dèficits d’espai lliure dels barris de Can Palet i del Segle XX. 
 
Construcció del nou pont per damunt del Parc, relacionant les trames consolidades dels barris 
de Can Palet i Segle XX i connectant els carrers d’Àngel Guimerà i de Navas de Tolosa a una i 
altra banda de l’actual torrent. 
 
 
2.b.3  Equipaments 
Garantir el manteniment de l’equilibri entre nou creixement i completació de les dotacions i els 
serveis a la ciutadania. En aquest sentit: 
 
Desenvolupar sòl i posar-lo a disposició de les diferents polítiques sectorials d’equipament de la 
ciutat i dels organismes competents en cada cas. 
 
Iniciar, en el sòl públic, el procés de construcció del parc urbà al voltant de l’àrea d’equipaments 
del barri de Sant Pere Nord. Així mateix, donar continuïtat al programa d’implantació 
d’equipaments en aquell sector i iniciar el procés d’obtenció de la resta de sòl afectat a 
l’actuació, segons les determinacions del POUM. 
 
Completar la xarxa de Casals de Barri segons el previst al programa sectorial municipal. 
 
Atendre les demandes de localització de nous centres educatius segons les previsions fetes 
per les diferents franges d’edat. 
 
Atendre, igualment, la necessitat de mantenir i/o relocalitzar determinades instal·lacions 
esportives que poden resultar afectades pel desenvolupament d’altres determinacions del 
POUM: Camps de futbol de la Maurina, de Les Fonts i de Can Parellada, pista poliesportiva de 
la Cogullada. 
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3. PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
ESTRATÈGIQUES CONTEMPLADES EN EL 
PROGRAMA 
 
 

1.- ACTUACIÓ DE L'EIX DE PONENT. 

1.1 JUSTIFICACIÓ. 
La construcció de l'eix de Ponent és l'actuació de major envergadura, i de major complexitat de gestió i 
d'execució, de totes les definides pel nou Pla.  
 
Així mateix, és l’actuació amb més alt nivell de transcendència respecte el conjunt de les propostes del 
Pla, tant per l’enorme caràcter de transformació estructural que contempla respecte el conjunt de la ciutat 
i respecte una gran part dels barris consolidats al seu entorn; com per la quantitat i l’extensió dels sectors 
de desenvolupament i de transformació urbanística que es plantegen relacionats amb aquesta actuació.  
 
Del total de les previsions del Pla en quant a la implantació de nous habitatges, el sectors i polígons, que 
tenen una localització directament relacionada amb la transformació del Passeig de Ponent; suposen, 
concretament, el 59 % del total dels nous habitatges previstos  i el 51 % del total de nou sòl productiu 
contemplat pel Pla. 
 
Al mateix temps, constitueix l'actuació sobre la que recau un major nivell de dificultat i complexitat, tant 
de tipus tècnic com de gestió urbanística. Per tant, és l’actuació que justifica la necessitat de concentrar 
els màxims esforços des de l'inici del desenvolupament del nou Pla, en torn a la concreció i l'impuls dels 
mecanismes per a la seva realització; i, sens dubte, requerirà una certa evolució dels instruments que 
l’administració de l’urbanisme a Terrassa a vingut utilitzant durant els darrers anys, en desenvolupament 
del Pla que ara s’ha revisat. Si durant els anys vuitantes i norantes, concretament durant el període 
comprés entre el 1.983 i el 2.000; la Gerència Municipal d’Urbanisme ha estat clau per assolir l’alt nivell 
de compliment de les determinacions del Pla del 83; durant les properes dècades, serà necessària una 
evolució dels instruments per fer front a la nova escala de complexitat d’aquest projecte urbà. 
 
Així mateix, aquests nous instruments hauran d’anar acompanyats de la definició de nous marcs de 
relació institucional pel desenvolupament de les propostes i d’una nova mecànica de relació entre l’acció 
pública i la privada. Caldrà garantir, per tal d’assegurar la viabilitat de l’actuació, un índex de 
complementarietat entre l’acció sobre les infrastructures i l’acció sobre la transformació urbana; situat 
molt més enllà de la tradicional implicació dels diferents agents en el procés. La simultaneïtat entre unes i 
altres accions resultarà clau per garantir-ne el desenvolupament i, en aquest cas no es pot plantejar una 
actuació urbanística en la que l’acció urbanitzadora, de transformació urbana i de nou desenvolupament 
de sectors; es planteja amb posterioritat i com a conseqüència de l’acció pública prèvia de remodelació de 
les infrastructures afectades a la proposta general. 

1.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Fonamentalment, es planteja la necessitat d'assolir durant la vigència del Programa, la total definició dels 
elements claus per tal de poder dur a terme l'execució de l'obra central de l'actuació, consistent en la 
canalització, cobertura i urbanització de l'actual Transvasament de la Riera del Palau fins l'embocadura 
amb la riera de les Arenes; i la urbanització del nou Passeig de Ponent i el tram sud de la Rambla, damunt 
de la superfície de la canalització. 
 
El gran cost i la complexitat de l'obra, faran obligatòria la seva execució per trams o fases diferenciades. 
La priorització de l'ordre d'execució dels trams i la seva programació temporal resulten claus en la 
definició d'una estratègia global que permeti la viabilitat de l'actuació. 
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A aquests efectes, l’execució del conjunt de l'actuació es planteja en un total de quatre unitats o fases 
diferenciades, en ordre a la diferent situació relativa en la qual es troben les actuals infrastructures 
existents en cadascuna d'elles  i, tenint en compte els diferents elements tipològics que configuren tant els 
espais circumdants com la pròpia característica de l'actual transvasament: 
 
- tram  1er.: Poble Nou. Correspon al tram del transvasament que segueix el traçat de l'antiga riera del 

Palau, des de la seva penetració dins la ciutat, fins a l'inici del transvasament a partir de la capçalera 

de la Rambla. 

 
- tram 2òn.: Can Boada. Correspon estrictament al tram del transvasament artificial construït entre les 

antigues rieres del Palau i de la Maurina. 

 
- tram 3 er.: La Maurina i la Cogullada. Correspon al tram que discorre pel curs modificat de la riera 

de La Maurina fins al seu  entroncament amb el col·lector de la Rambla. 

 
- tram 4 art.: Falca Sud. Correspon al tram final des de la Rambla fins a la confluència amb la riera de 

Les Arenes. 

 
Es contempla també, la realització de les obres de cobriment i urbanització del tram 2òn. del Passeig de 
Ponent, atesa la seva viabilitat tècnica independent del resultat global de qualsevol altra actuació. 

1.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
 A.1. Posta en funcionament d'un instrument operatiu per a la promoció i gestió del procés de 
desenvolupament de la construcció del nou Passeig de Ponent. 
 
 Com s’ha enunciat, la gran complexitat del projecte de construcció del nou Passeig de Ponent, no rau 
únicament en els aspectes tècnics i d'ordenació del mateix; sinó que  també rau, i d'una forma molt 
important, en la pròpia dificultat que comportarà el disseny, la programació, la impulsió i l’efectiva 
execució, del procés de gestió de la transformació urbanística de tots els fronts i els entorns urbans 
definits al voltant del nou Passeig.   
 
A la dificultat del projecte i de la complexa realització de l'obra, cal afegir-hi la més alta dificultat que 
comportarà el desenvolupament de l'actuació en tot el seu conjunt, tant pel que fa al desenvolupament 
urbanístic dels diferents polígons i la seva interacció entre ells i la pròpia obra d'urbanització; com pel que 
fa a la necessària coordinació dels processos de transformació i execució de les noves promocions 
immobiliàries i de l'obra; i, també, pel que fa a la resolució dels mecanismes de finançament de l'operació 
en el seu conjunt. 
 
Per tant, la necessitat de crear i posar en funcionament aquest nou instrument operatiu, que garanteixi 
l'impuls i la viabilitat del conjunt de l'actuació, és també un objectiu immediat dins del Programa de les 
actuacions del Pla que haurà d'assolir-se per tal de poder iniciar el procés de redacció del projecte i 
d'organització estratègica de la gestió urbanística i econòmica de l'actuació. 
 
 
A.2. Redacció del Projecte de cobertura del Transvasament. 
Aquest projecte planteja un grau de complexitat i dificultat tècnica molt elevat, i requerirà un termini 
ampli de temps per a la seva redacció. 
 
Previ a l'inici de la redacció del projecte caldrà disposar de les dades definitives sobre els càlculs 
hidràulics de la conca de la riera del Palau, actualment en fase de determinació, per part de l'Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), dins del Pla de Conques que està elaborant i al que cal condicionar el tràmit 
de qualsevol dels projectes de desenvolupament.  
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A.3. Redacció del Projecte d'Urbanització del Passeig. 
La redacció del Projecte d'Urbanització de la superfície del nou Passeig de Ponent pot abordar-se de 
forma conjunta i en paral·lel amb el de la cobertura; però, atesa la gran singularitat de l'obra, amb uns 
continguts metodològics propis,. 
 
Pel conjunt de les fases preparatòries de l'actuació, abans de l'execució de els obres, s'estima un termini 
total de tres anys, al qual  caldrà afegir els terminis per a l'informe i aprovació dels projectes, i la licitació 
de les obres, fins a totalitzar un termini total de quatre anys. 
 
 
A.4. Urbanització de la cobertura i de la urbanització del tram núm. 2 del Passeig. 
 
 
A.5. Planejament, gestió i inici de l'execució dels Sectors i Polígons d'Actuació del tram núm. 2 del 
Passeig ( PM-PON142, PM-MAZ001, PM-PON144, PA-PON151, PM-PON 153, PA-PON147, PA-PON 
145, i PA-PON 150). 
 
 
A.6. Planejament, gestió i inici de l'execució del nou sector de desenvolupament residencial de les 
Aymerigues (PP-AYM001). 
 
 
A.7. Planejament, gestió i inici de l'execució del nou sector de desenvolupament industrial i 

productiu Palau Sud - Can Guitard (PP-FAL001). 

 

 
B. Accions complementàries: 
 
B.1. Urbanització de la cobertura i de la urbanització del  subtram sud del tram núm. 4. 
 
 
B.2. Gestió i inici de l'execució dels Polígons d'Actuació del tram núm. 3 i del tram núm. 1, que no 
estiguin directament afectats per les rasants definitives del futur Passeig, segons les determinacions del 
POUM. 

1.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
als següents camps concrets: 
 
I. Habitatge. 
En matèria de promoció d'habitatge de protecció, el desenvolupament de les accions definides permetrà 
posar en marxa el procés de promoció i construcció d'un conjunt de nous habitatges, tant de règim lliure 
com de protecció, i d'aquests, una part significativa de promoció pública. 
 
- Potencial total de nous habitatges en el sectors a desenvolupar: 

 
Polígons i sectors del tram núm.2:                        687 habitatges 
Sector de les Aymerigues:                                 3.649 habitatges 
 
Total:                                                                  4.336 habitatges 

 
Habitatges de protecció de promoció pública: 
Polígons i sectors del tram núm.2:                        666 habitatges 
Sector de les Aymerigues:                                 1.504 habitatges 
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Total:                                                                  2.170 habitatges 
d'aquests habitatges, es preveu que un mínim de 300 siguin en règim de lloguer 
 
Habitatges de protecció de promoció privada: 
Polígons i sectors del tram núm.2:                           21 habitatges 
Sector de les Aymerigues:                                     394 habitatges 
 
Total:                                                                      415 habitatges 
 
Total habitatges de protecció:                        2.585 habitatges 
 
Total habitatges de règim lliure:                     1.751 habitatges 
 
 

II. Desenvolupament del teixit productiu. 
En matèria de desenvolupament del teixit productiu de la ciutat, el desenvolupament de les accions 
definides permetrà posar en marxa el procés de promoció i el desenvolupament d'un total de fins a 
610.914 m2 de sostre industrial. 
 
 
III. Equipaments educatius. 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà l'obtenció del sòl necessari per a la nova 
implantació de tres nous centres escolars:  
 
Un centre d'ensenyament secundari en l'àmbit urbà de les Aymerigues - Roc Blanc - La Maurina, i un 
altre d'ensenyament primari en el mateix indret. 
 
Un centre d'ensenyament primari en el Centre vinculat a la obtenció del sòl en desenvolupament del PM-
PON 153. 
 
 
IV. Equipaments esportius. 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà l'obtenció del sòl necessari per a la nova 
implantació d'un nou equipament esportiu pel barri de La Maurina que, entre altres coses ha de permetre 
la relocalització del camp de futbol que resulta afectat per aplicació directa d’altres determinacions del 
POUM. 
 
 
V. Mobilitat. 
La consecució del nou Passeig de Ponent i la seva relació amb l’estructura viària de la ciutat consolidada, 
representarà una radical transformació de la mobilitat a l’interior de la ciutat i facilitarà, entre altres coses, 
l’impuls definitiu a la transformació de determinats carrers urbans que, avui, estan suportant un paper que 
no els pertoca en funció de la manca de tancament de la circumval·lació viària. 
 
La conceptualització del nou Passeig de Ponent ha de permetre definir les condicions d’implantació de la 
nova estació Oest de RENFE a la ciutat. Aquest estació, en l’emplaçament previst pel POUM ha de jugar 
un paper molt important en la futura relació d’equilibri entre la mobilitat amb cotxe i la mobilitat amb 
ferrocarril, tant a nivell local, com a nivell metropolità. Concretament, s’ha de pensar amb un important 
aparcament per a facilitar l’intercanvi de modalitat de transport, amb serveis per a equipar el lloc i 
dimensionada per Terrassa i per les poblacions del voltant com Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell…  
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2  AMPLIACIÓ DE L'AUTOPISTA C-58 I REMODELACIÓ DEL NUS 
DE LA PORTA SUD. 

2.1 JUSTIFICACIÓ. 
La remodelació de l'actual accés a la ciutat per la Rambleta i el sistema d'accessos a l'autopista, amb la 
consegüent transformació urbanística de tot aquest àmbit, és una actuació que ve condicionada en primer 
terme a la pròpia remodelació dels actuals accessos en funció de l'ampliació de l'autopista C-58 a tres 
carrils en cada sentit de circulació i, en segon terme, a l’ actuació relacionada amb la construcció de 
l'autovia Orbital, en tant que la posta en servei d’aquesta nova infrastructura viària, pot generar una major 
intensitat de tràfic sobre l’autopista C-58, segons les etapes i els trams que s’executin en el seu 
desenvolupament.  
 
Concretament, si l’acció contemplada pel Ministerio de Fomento es correspon en una primera fase 
d’execució, de l’autovia Orbital, consistent en posar en servei els trams Abrera - Olesa i Olesa - 
Viladecavalls; per, posteriorment, donar continuïtat viària pel nord de Terrassa i fins a Sabadell; el paper 
que ha de jugar la C-58 fins el nus de Can Trias a Viladecavalls serà fonamental durant els propers anys, i 
implicarà un determinat nivell d’exigència funcional que s’haurà de tenir en compte en el moment de 
dissenyar el projecte d’ampliació de l’actual autopista. 
 
Així mateix, la realització d'aquesta remodelació depèn de les opcions que es contemplin per la 
complimentació del cobriment del transvasament de la riera de Palau i de la urbanització de la superfície 
del tram 3 er. del  nou Passeig de Ponent. 
 
Això no obstant, atès el caràcter totalment estratègic de l'actuació, tant per la seva localització com pel 
seu paper en relació al conjunt de la ciutat, caldrà contemplar l’anticipació de l’execució parcial de 
determinats elements de la seva urbanització bàsica en els àmbits de sòl que no venen directament 
afectats per la realització dels nous accessos i connexions viàries. I, al mateix temps, caldrà anticipar els 
estudis i l’execució d’obres complementàries sobre la infrastructura ferroviària respecte de la qual serà 
imprescindible una nova condició d’integració en l’espai urbà sobre el que es vol actuar. 

2.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Es contempla l'anticipació de determinats elements de la urbanització bàsica en la part que es troba més 
pròxima a les edificacions actualment existents - entorn de l'Hotel -, per tal d'adequar el sòl necessari per 
a la localització de nous equipaments públics. 

2.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1.  Redacció de la Proposta d'Ordenació i del Projecte d'Urbanització dels nous accessos a l'autopista i 
de la nova urbanització del sector. 
 
A.2.  Seguiment de la redacció, per part de la Generalitat de Catalunya, del Projecte d’ampliació a tres 
carrils de l’autopista C-58, tram entre Sabadell i Terrassa Centre; als efectes de la seva coordinació amb 
les determinacions previstes pel POUM.   
 
A.3.  Adequació i urbanització bàsica dels terrenys previstos per a l'emplaçament del futur Palau de 
Justícia de la ciutat. 
 
A.4.  Definició de les condicions de tractament del teixit industrial afectat pel desenvolupament d’aquest 
nou sector i preparació dels mecanismes per facilitar la seva relocalització en nous sectors derivats del 
desenvolupament del POUM. 
 
A.5.   Reserva d’espai urbà per a la localització d’una nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat. 
 
B. Accions complementàries:  
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B.1.  Replantejament del paper funcional de la Rambla d’Egara. Convocatòria d’un Concurs d’Idees per a 
la definició de les accions de remodelació i potenciació d’aquest important Eix de la ciutat consolidada, i 
execució de la reurbanització del seu tram central. 

2.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA. 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
als següents camps concrets: 
 
 
 
 
I. Equipaments de ciutat. 
 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà l'obtenció del sòl necessari per a la implantació 
del nou Palau de Justícia de la ciutat de Terrassa. 
 
Es podran establir les condicions d’implantació del nou Palau Firal de la ciutat. 
 
Es facilitarà l’execució de la nova accessibilitat al futur emplaçament del Palau d’Esports. 
 
II. Mobilitat 
 
El nou accés a l’autopista C-58, la relació d’aquest accés amb la ronda interior de la ciutat i, 
concretament, amb el nou Passeig de Ponent, i la possibilitat de prolongar la Rambla cap el sud, fins Les 
Fonts; representarà una gran oportunitat per diversificar la mobilitat en el sentit nord-sud. 
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3.- REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DEL VALLÈS. 

3.1 JUSTIFICACIÓ. 
La remodelació del conjunt de l'eix de l'Avinguda del Vallès, al llarg de tot el seu recorregut, constitueix 
una de les actuacions estratègiques del Pla que implica la reurbanització de l'actual vialitat; així com la 
construcció de nous nusos i ponts al llarg de tot el seu traçat, per tal de millorar la permeabilitat a ambdós 
costats de l'Avinguda i, també, la connexió viària amb els eixos transversals de la ciutat. 

3.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Es planteja la necessitat de projectar la totalitat de les intervencions concretes a realitzar al llarg de 
l'avinguda i, al mateix temps, iniciar la realització d'alguna de les noves infrastructures previstes per tal de 
millorar la permeabilitat entre ambdues façanes, en el tram de major complexitat urbana i amb un major 
potencial, com és el comprès entre el Passeig vint-i-dos de Juliol i la Carretera de Montcada; que 
relaciona els barris de Ca n'Anglada, Montserrat, Torresana, La Grípia i Egara. 

3.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Redacció de la Proposta d'Ordenació i del Projecte d'Urbanització del conjunt de l'Avinguda i dels 
diferents accessos, ponts i enllaços previstos al llarg de tot el seu traçat. 
 
A.2. Redacció dels instruments de planejament i gestió del sector  de remodelació del tram central de 
l'Avinguda del Vallès (PM-CAN001). 
 
A.3. Construcció del nou pont del carrer Cantàbria. 
 
B. Accions complementàries: 
 
B.1. Construcció del nus d'enllaç de la confluència entre el tram sud de la Rambla i l'accés a l'autopista de 
Rubí. 
  
B.2. Desenvolupament del sector (PM-VEN001) i construcció del nou pont de connexió amb Can 
Parellada Residencial i el nou Eix de Llevant. 

3.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA. 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
als següents camps concrets: 
 
I. Mobilitat. 
 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà la millora de la mobilitat a l'entorn immediat dels 
barris sobre els que incideix directament la construcció dels nous ponts. 
 
L’actuació és necessària per a millorar les condicions funcionals de l’avinguda i facilitar la transformació 
de, l’anomenat en el POUM, nou Eix de Llevant i que implicarà, entre altres coses, la remodelació de 
l’avinguda Barcelona.  
 
II. Comerç. 
 
L'acció complementària B.2 permetrà millorar el front comercial de Can Parellada corresponent a la 
marge dreta de l'avinguda i la seva funcionalitat en relació al barri de Can Parellada Residencial. 
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4.- CONSTRUCCIÓ DEL NOU EIX DE LLEVANT. 

4.1 JUSTIFICACIÓ. 
La configuració de la totalitat del nou Eix urbà de Llevant, a partir de l'articulació de diferents trams i 
avingudes, com l'Avinguda Barcelona i els carrers Miño i Venus; suposa una complexa intervenció 
corresponent a la suma de diferents àmbits d'actuació.  
 
La complexitat i diversitat de l'actuació justifica la conveniència de la seva realització gradual en 
diferents fases espaiades en el temps. 
 
Els requeriments funcionals de l'organització de la vialitat del conjunt de la ciutat, determinen d'altra 
banda, la necessitat que la completa urbanització de l'eix, i per tant la seva possible entrada en 
funcionament; es vinculi al moment en que es completi la urbanització de la Ronda interior de la ciutat i, 
concretament, a la millora funcional de l’avinguda del Vallés a ambdós costats de la riera de les Arenes.  
 
Això no obstant, la importància d'aquest eix, en relació a determinats barris pels quals transcorre, 
determina la necessitat de programar la urbanització d'almenys el seu tram més representatiu i amb un 
major potencial de generació de nova activitat comercial i de millora de la qualitat urbana en relació als 
barris de Ca n'Anglada i de l'Escola Industrial. Tram sobre el que a més, es planteja la construcció d’un 
nou aparcament públic al subsòl de l’avinguda que, per ell mateix, requerirà l’actuació de reurbanització i 
adaptació funcional. 

4.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Es planteja la necessitat de projectar la remodelació del tram corresponent a l'actual Avinguda de 
Barcelona i de dur a terme la seva obra de reurbanització, tenint en compte l’oportunitat d’ubicar-hi un 
aparcament soterrani de rotació. 
 
Així mateix, es planteja també la possible realització de la nova actuació de transformació de l'àmbit al 
voltant de la Masia de Can Parellada, també assenyalat en l'actuació estratègica núm. 3. 

4.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Redacció del Projecte d'Urbanització de l'Avinguda de Barcelona i de construcció de l’aparcament. 
 
A.2. Execució de la urbanització de l'Avinguda i la seva nova articulació amb la carretera de Montcada. 
 
 
B. Accions complementàries: 
 
B.1. Projecte d'urbanització del tram sud de l'eix, incloent la reurbanització del carrer Venus i del nou vial 
adjacent a la masia de Can Parellada i la seva connexió, mitjançant una nova rotonda, amb l'Avinguda del 
Vallès. 
 
B.2. Desenvolupament del sector (PM-VEN001) i construcció del nou vial de connexió entre el carrer 
Venus i l'Avinguda del Vallès. 

4.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
als següents camps concrets: 
 
I. Habitatge. 
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En matèria de promoció d'habitatge de protecció, el desenvolupament de les accions definides permetrà 
posar en marxa el procés de promoció i construcció d'un conjunt de nous habitatges, tant de règim lliure 
com de protecció. 
 
- Potencial total de nous habitatges en el sectors a desenvolupar: 

 
Total:                                                                    604 habitatges 

 
 
Habitatges de protecció de promoció pública: 
Total:                                                                        61habitatges 
 
Habitatges de protecció de promoció privada: 
Total:                                                                        60habitatges 
 
Total habitatges de protecció:                             121habitatges 
 
Total habitatges de règim lliure:                        483 habitatges 

 
 
II. Comerç. 
 
Les accions estratègiques i les complementàries  permetran millorar els fronts comercials de Ca 
n'Anglada i de Can Parellada corresponent a la marge dreta de l'Avinguda. 
 
III. Mobilitat. 
 
Aquesta actuació es planteja clarament relacionada amb accions concretes de reordenació de la mobilitat 
interna de la ciutat, segons les determinacions i plantejaments del Pla Director de la Mobilitat de Terrassa. 
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5.- FRANJA NORD - PAS DEL QUART CINTURÓ 

5.1 JUSTIFICACIÓ. 
La construcció de l'Autovia Orbital, o quart cinturó, representa un repte important per la ciutat de 
Terrassa en els propers anys, que canviarà radicalment la seva relació de comunicacions viàries respecte 
el conjunt de la Regió Metropolitana i l'espai nacional i europeu. 

5.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Aquesta actuació es planteja totalment supeditada al calendari de construcció de l'autovia per part del 
Ministerio de Fomento del Govern Central i actualment  es troba en la fase de concretar el Projecte 
d’execució de les obres i a de determinació de la data d’inici de les mateixes. 

5.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Realitzar un seguiment del procés de redacció del Projecte constructiu de l'autovia, per part del 
Ministeri, i del seu encaix amb les determinacions del POUM.. 
 
B. Accions complementàries: 
 
B.1. Redactar els instruments de planejament i gestió del sector de sòl productiu de la Franja Nord, 
condicionat a l’execució de l'autovia (PM-FRA001), un cop s'hagi redactat el Projecte constructiu de la 
mateixa i es coneguin les característiques definitives del traçat. 
 
B.2. Desenvolupar l'execució del sector de la franja nord, en cas de dur-se a terme la construcció de 
l'autovia, dins del període de programació. 

5.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
al següent camp concret: 
 
I. Mobilitat. 
 
El desenvolupament de les accions plantejades tindrà un efecte directe i molt important en el 
funcionament de l'actual xarxa viària de la ciutat i comportarà una reestructuració global de la seva 
organització actual. 
 
II. Equipaments de ciutat i desenvolupament del teixit productiu. 
 
El desenvolupament del sector de la Franja Nord, vinculat a l’autovia, implicarà l’oportunitat de 
disposar de nou sòl productiu, d’alt valor estratègic i amb capacitat i condicions per facilitar el 
desenvolupament de projecte de Ciutat Audiovisual, iniciat a les antigues instal·lacions del 
Sanatori. Concretament, permetrà la disponibilitat de 187.214 m2 de nou sostre productiu. 
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6.- EIX DE LA CARRETERA DE MONTCADA 

6.1 JUSTIFICACIÓ. 
La reurbanització de l'eix de la carretera de Montcada i la seva nova configuració com una veritable 
avinguda interior de la ciutat és una de les prioritats més immediates definides entre els objectius de 
potenciació de l’estructura urbana, del Pla. 
 
La necessitat de dinamitzar i renovar els fronts d’edificació amb façana a la carretera, a través d'algunes 
operacions puntuals que han de permetre redissenyar la seva actual secció i canviar substancialment la 
seva imatge i el seu funcionament; determina la conveniència d'aquesta actuació.   
 
La correspondència entre el procés de reurbanització i la necessitat de dur a terme la renovació d'una part 
substancial dels actuals col·lectors a través d'un programa de finançament específic, afegeix més factors 
d'oportunitat i conveniència a l'actuació. 

6.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Assolir la reurbanització de la carretera de Montcada en el seu tram urbà, per tal de renovar i reconvertir 
aquesta via en un veritable eix urbà interior de la ciutat. 

6.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Redacció del Projecte d'Urbanització de la remodelació de la carretera de Montcada. Trams: 1) Entre 
Rambla i carretera de Rubí, 2) Entre carretera de Rubí i riera de les Arenes i 3) Entre riera de les Arenes i 
Cementiri Municipal (Competència Generalitat).  
 
A.2.  Execució de les obres d'urbanització de la carretera. 
 
A.3. Planejament, gestió i execució dels sectors i polígons d'actuació de la carretera de Montcada (PA-
MON330, PA-MON413, PA-MON485, PA-MON311, PA-MON409 i, PA-MON415, PA-MON495 i PA-
COL135) 
 
A.4.  Remodelació de la cruïlla amb la carretera de Rubí i amb el carrer Topete. Redisseny de la carretera 
de Rubí amb adaptació a la nova estructura funcional. 
 
A.5. Remodelació del carrer Colom entre la carretera de Montcada i l’avinguda Jacquard. Adaptació als 
requeriments funcionals del desenvolupament del Campus universitari. 

6.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en tron 
als següents camps concrets: 
 
I. Habitatge. 
 
En matèria de promoció d'habitatge de protecció, el desenvolupament de les accions definides permetrà 
posar en marxa el procés de promoció i construcció d'un conjunt de nous habitatges, tant de règim lliure 
com de protecció. 
 
- Potencial total de nous habitatges en el sectors a desenvolupar: 

 
Total:                                                                     208 habitatges 

 
 
Habitatges de protecció de promoció pública: 
Total:                                                                       36 habitatges 
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Total habitatges de protecció:                            52 habitatges 
 
Total habitatges de règim lliure:                       156 habitatges 
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7.- COMPLETACIÓ DE LA CIUTAT A LLEVANT 

7.1 JUSTIFICACIÓ. 
L'acabament dels fronts de la ciutat cap a la banda de llevant és un dels elements estratègics del nou Pla. 
En aquest sentit, adquireix una especial rellevància en base a tres factors essencials: 
 

- La possibilitat d'establir un acabat definitiu de la ciutat, que resolgui adequadament el 

contacte entre els barris de llevant i el territori no ocupat per la trama urbana. 

- La definició dels nous accessos i elements de connexió entre la ciutat i el futur Parc 

Territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca. 

- La construcció del vial d'acabament de la ciutat i de tancament de la ronda exterior de 

l’estructura viària, en sentit nord-sud. 

7.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Iniciar i desenvolupar el procés de completació de la ciutat a llevant i l’execució del nou vial de 
tancament est en el tram comprès entre l'enllaç amb l'autopista C-58 i el Passeig 22 de Juliol. 
 
A aquests efectes, dissenyar el traçat del nou vial, amb caràcter previ a la seva projectació; per tal de 
garantir la qualitat de les solucions de disseny, la valoració de l’impacte de la seva implantació i la seva 
adequació als requeriments funcionals derivats del paper que acabin assumint altres elements de la xarxa 
general. 

7.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Redacció del Pla Especial per la definició de conjunt de la traça del vial de tancament est de la ronda 
exterior, prèviament a la redacció del Projecte d’Urbanització i d’Execució dels trams situats entre 
l’actual carretera de Montcada i el Passeig vint-i-dos de juliol. El tram entre l’autopista C-58 i l’actual 
carretera de Montcada, s’executarà segons les determinacions que s’estableixin al Pla Parcial de 
desenvolupament del nou sector industrial dels Bellots. 
 
A.2.  Planejament, gestió i execució del sector de sòl urbanitzable dels Bellots (PP-BEL001). 
 
A.3. Planejament, gestió i execució del sector de completament del barri de Torresana (PM-TOR001) 

7.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides, comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
als següents camps concrets: 
 
I. Habitatge. 
 
En matèria de promoció d'habitatge de protecció, el desenvolupament de les accions definides permetrà 
posar en marxa el procés de promoció i construcció d'un conjunt de nous habitatges, tant de règim lliure 
com de protecció, i d'aquests, una part significativa de promoció pública. 
 
- Potencial total de nous habitatges en el sectors a desenvolupar: 

 
Total:                                                                   1.849 habitatges 
 
Habitatges de protecció de promoció pública: 
Total:                                                                     1.091 habitatges 
 
Habitatges de protecció de promoció privada: 
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Total:                                                                        84 habitatges 
 
Total habitatges de protecció:                          1.175 habitatges 
 
Total habitatges de règim lliure:                         674 habitatges 
 
 
 
 
 
 

II. Desenvolupament del teixit productiu. 
 
En matèria de desenvolupament del teixit productiu de la ciutat, el desenvolupament de les accions 
definides permetrà posar en marxa el procés de promoció i el desenvolupament d'un total de fins a 
711.458 m2 de nou sostre industrial i productiu. 
 
 
III. Mobilitat. 
 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà la millora de la mobilitat en relació al 
funcionament general del sistema viari de la ciutat.  
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8.- PARCS TERRITORIALS 

8.1 JUSTIFICACIÓ. 
El procés d'intervenció sobre els parcs territorials que definiran els elements més valuosos i característics 
de l'entorn natural de la ciutat és necessàriament llarg i ha de venir esglaonat en el temps. 
 
Un element decisiu en la configuració del model de gestió d'aquests parcs és la concreció de les propostes 
d'ordenació física i dels usos que poden desenvolupar-se de la forma més adient en cada cas. La definició 
d'aquests models d'ordenació i funcionament dels parcs és un factor clau i desencadenant de les 
actuacions posteriors, i per tant, cal iniciar-lo en un primer moment del procés de desenvolupament del 
nou Pla. 

8.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Iniciar el procés de projecte, planejament i gestió dels nous parcs territorials de l'entorn lliure de Terrassa. 
 
Contemplar la possible ampliació del patrimoni públic de sòl en l’àmbit del Parcs Territorials dels torrents 
de La Grípia i de la Betzuca i del Parc Territorial de la Serra de Galliners; mitjançant la delimitació, en 
cadascun d’ells, d’una àrea de tempteig i retracta, establerta de conformitat amb les disposicions de 
l’article 153.4 de la Llei d’Urbanisme. 
 
Iniciar el procés mitjançant la realització d'un concurs d'idees per a l'ordenació del conjunt del Parc 
Territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca, que permeti establir un model clar en quant a la seva 
formalització, utilització i mecanismes d'intervenció. El pas següent vindrà donat per la redacció del 
corresponent Pla Especial i la definició del model de gestió sobre el conjunt del parc. 
 
Donar continuïtat a les accions ja iniciades entorn de l’àmbit natural de la Serra de Galliners i lligar-la 
amb la ciutat a  partir de l’espai de titularitat municipal de Can Casanoves. 

8.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Convocatòria d'un concurs internacional d'idees i projectes per a l’ordenació del Parc Territorial dels 
torrents de la Grípia i de la Betzuca. 
 
A.2.  Redacció del Pla Especial d'Ordenació del Parc Territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca; 
i definició del seu model de gestió. 
 
A.3. Redacció del Pla Especial d'Ordenació del Parc Territorial del Mirador de Can Poal i definició del 
seu model de gestió. 
 
A.4  Adequació del Parc de Can Casanoves i completació del Parc Territorial de Serra de Galliners. 

8.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en tron 
als següents camps concrets: 
 
I. Equipaments d'educació i gestió mediambiental. 
 
El desenvolupament de les parts dels Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca, en les àrees que actualment 
ja són de titularitat pública, permetrà dur a terme la implantació de diferents elements i equipaments de 
caràcter divulgatiu i d'ús racional i sostenible del medi natural. 
 
II. Ampliació del Cementiri Municipal. 
 



 

Model base per elaborar l’Agenda i Avaluació Econòmica – 38 

L'inici del procés de gestió sobre una part dels sòls de titularitat privada inclosos dins del Parc Territorial 
permetrà alliberar la superfície de terreny destinada a la futura ampliació del Cementiri Municipal. 
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9.- ÀREES CENTRALS DE MILLORA URBANA 

9.1 JUSTIFICACIÓ. 
La transformació interior de la ciutat en determinats sectors que tenen en comú la seva gran extensió, la 
seva relació estratègica respecte l'àrea central de la ciutat i els barris que la envolten i, finalment, la gran 
presència d'edificacions industrials en el seu interior; constitueix un dels eixos fonamentals en les 
propostes del nou Pla. 
 
De fet, la suma d’aquestes actuacions, comportarà l’assoliment d’una nova estructura del centre de la 
ciutat, fent-lo créixer estratègicament i acostant-lo qualitativament als barris de la ciutat.  
 
La forta capacitat de transformació i de millora dels actuals teixits que el desenvolupament d'aquestes 
àrees conté, fa d'aquesta actuació estratègica un dels eixos fonamentals en la programació de les 
intervencions per al desenvolupament del Pla al llarg dels propers anys. 

9.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Iniciar i impulsar de manera decidida el procés de desenvolupament de les diferents àrees centrals de 
millora urbana definides en el Pla, començant per aquelles que tenen una major capacitat de transformar 
els actuals entorns i, al mateix temps, una millor viabilitat a curt termini en quant al seu possible 
desenvolupament. 

9.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Desenvolupament urbanístic de l'Àrea Central de Millora Urbana del Vapor Gran. Urbanització dels 
espais públics i edificació. I extensió d’aquesta actuació cap al sud implicant el sector de Pont Aurell i 
Armengol i el de Industrial Freixa. 
 
A.2.  Planejament, gestió i inici de l’execució de l'Àrea Central de Millora Urbana del sector de l'AEG 
(PM-AEG001). 
 
A.3.  Redacció del planejament i dels instruments de gestió de l'Àrea Central de Millora Urbana del sector 
del Vapor Cortés (PM-COR001). 

9.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
La execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en tron 
als següents camps concrets: 
 
I. Habitatge. 
 
En matèria de promoció d'habitatge de protecció, el desenvolupament de les accions definides permetrà 
posar en marxa el procés de promoció i construcció d'un conjunt de nous habitatges, tant de règim lliure 
com de protecció. 
 
- Potencial total de nous habitatges en el sectors a desenvolupar: 

 
Total:                                                                 2.401 habitatges 

 
Habitatges de protecció de promoció pública: 
Total:                                                                       242 habitatges 
 
Habitatges de protecció de promoció privada: 
Total:                                                                       239 habitatges 
 
Total habitatges de protecció:                            481 habitatges 
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Total habitatges de règim lliure:                      1.920 habitatges 
 
 

II. Equipaments educatius 
 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà l'obtenció del sòl necessari per a la nova 
implantació d'un nou centre escolar d'ensenyament primari en l'àmbit del sector Pont Aurell i Armengol; i 
d’un altre al sector de l’AEG. 
En el sector de l’AEG, a més, s’ha de preveure la localització de l’espai necessari, sostre millor que sòl, 
per implantar la reubicació d’una escola d’adults. A més, per la seva ubicació estratègica i pròxima 
respecte el Campus universitari, s’estudiarà la possibilitat de complementar alguna de les necessitats 
expressades pel desenvolupament d’aquest àmbit.   
 
 
III. Equipaments cívics. 
 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà la obtenció del sòl necessària per la construcció 
del centre cívic del Districte I a l'àmbit del Vapor Gran. 
 
IV          Mobilitat. 
 
El desenvolupament del planejament urbanístic de l’àmbit del Vapor Cortés permetrà planificar 
una millora substancial en el funcionament de la trama viària dels barri de Ca n’Aurell i la 
transició entre els de Can Boada i La Maurina, respecte del Centre.  



 

Model base per elaborar l’Agenda i Avaluació Econòmica – 41 

 
10.- INFRASTRUCTURES 
10.1 JUSTIFICACIÓ. 

L'ampliació de l'actual xarxa ferroviària interior de la ciutat i l’optimització de l'actual línia de RENFE, 
defineixen un dels factors que contribuiran d’una forma més directa al canvi estructural i funcional de la 
ciutat durant les properes dècades. 
 
Les grans inversions ferroviàries previstes a Terrassa pels pròxims anys tindran un doble efecte d’enorme 
repercussió sobre la ciutat: 
 
- Contribuiran a millorar, de manera molt eficaç, la relació de la ciutat amb el sistema central de la 

Regió Metropolitana; acostant de manera molt important els usuaris externs als grans centres de 

serveis metropolitans de la ciutat - Campus, zona hospitalària, Parc de Vallparadís i Esglésies de Sant 

Pere -. 

 
- Establiran un canvi molt profund en el model de mobilitat a l'interior de la ciutat. La prolongació de 

la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat fins al nord de la ciutat i la construcció de les noves 

estacions de RENFE i FF.GG, defineixen una veritable estructura en xarxa d'estacions que permet 

l'ús del ferrocarril com un eficaç element de transport intern a la ciutat; al mateix temps que aproxima 

el ferrocarril a molta més població que pot acabar substituint l’actual ús del cotxe particular, per a 

determinats desplaçaments; per l’ús del ferrocarril. Contribució essencial a la implementació d’un 

model de mobilitat sostenible. 

 
El tractament adequat dels corredors de pas de les línies elèctriques d’alta tensió, inclòs el seu trasllat o 
soterrament; permetrà la rehabilitació de determinats espais urbans i dels barris confrontants: Avinguda 
del Vallés i barris amb façana a aquesta avinguda, avinguda Béjar i Pla del Bonaire, avinguda Àfrica i can 
Parellada Residencial.   

10.2. OBJECTIUS BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ. 
Dur a terme les noves infrastructures ferroviàries previstes actualment pel Pla Director d'Infrastructures 
Ferroviàries, durant els propers anys. 
 
Definir les condicions per afrontar l’actuació de tractament de les línies aèries d’alta tensió. 

10.3. ACCIONS DEL PROGRAMA. 
 
A. Accions prioritàries: 
 
A.1. Execució de les obres del primer tram de la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat, des de 
l'actual estació Rambla fins a l'estació del Campus a l’alçada del carrer Salmerón i de l’avinguda 
Jacquard. 
 
A.2.  Completació del projecte de prolongació fins a Can Roca (avinguda Béjar) i sincronització de 
l’execució de les obres d’urbanització del sector de Can Roca II/segona fase, amb les obres d’implantació 
del que serà la futura estació en aquest sector. Previsió d’aparcament per facilitar l’intercanvi modal de 
servei a la població del nord de la ciutat i la de Matadepera. 
 
A.3.  Construcció del baixador de RENFE a la Grípia. Estació est de la ciutat. 
 
A.4.  Redactar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica del tractament de les línies elèctriques d’alta 
tensió. I definir les condicions de conveni entre les entitats afectades per l’actuació, que permeti 
programar l’execució de les accions. 

10.4. POLÍTIQUES  SECTORIALS RELACIONADES AMB LES PREVISIONS 

DEL PROGRAMA 
L’execució de les accions definides comporta les següents relacions amb les polítiques sectorials en torn 
al següent camp concret: 
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I. Mobilitat. 
 
El desenvolupament de les accions plantejades permetrà un canvi radical i una millora sense precedents,  
de la mobilitat en el conjunt de la ciutat. 
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6. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 
ACTUACIONS DEL PROGRAMA 
 
El total de les actuacions estratègiques contemplades en el Programa comporten un volum d'inversió total 
de: 205.150.000 €.  
 
D'aquest total d'inversions màximes, 157.850.000 €  correspon a les actuacions prioritàries definides dins 
del període del Programa i 47.300.000 € correspon a les actuacions complementaries. 
 
El finançament d'aquestes actuacions estratègiques es reparteix de la següent manera: 
 

Finançament: 
Actuacions 
prioritàries: 

Actuacions 
complementàries: TOTAL :   %: 

Particulars: 92.800.000 22.700.000 115.500.000 56% 
Altres administracions 
públiques: 48.600.000  - - -    48.600.000 24 % 

Ajuntament: 16.450.000 24.600.000 41.050.000 20% 

 
 
a) Finançament de les actuacions per part dels particulars. 
El finançament de les actuacions estratègiques associades als processos de transformació urbanística a 
càrrec dels particulars, propietaris i promotors; ve establert en funció dels valors de repercussió dels 
costos d'urbanització sobre el valor total en venda. 
 
La viabilitat econòmica de les promocions urbanístiques garanteix l’obtenció dels recursos que s'han de 
destinar al finançament i costejament de les noves actuacions vinculades a polígons d'actuació. 
 
 
b) Finançament per part d'altres administracions públiques. 
Correspon fonamentalment a la Generalitat de Catalunya i fa referència, fonamentalment, a les actuacions 
de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat i construcció de les corresponents estacions, així com al 
costejament d'una part del cost d’urbanització de la carretera de Montcada. 
 
La part més important d'aquests costos correspon precisament a la prolongació dels ferrocarrils, que és 
una obra actualment ja prevista en els programes d'inversió de la Generalitat. 
 
 
c) Finançament per part de l'Ajuntament de Terrassa. 
El volum total de les actuacions estratègiques a finançar per part de l'Ajuntament de Terrassa al llarg del 
sis anys de vigència del Programa representa un promig anual d'inversió de: 6.642.000 €, que correspon al 
60%  de la capacitat d'inversió anual.  
 
Aquest valor correspon a la hipòtesi de màxima inversió realitzable per part de l'Ajuntament durant els 
propers anys, descomptant les inversions destinades a les actuacions complementàries previstes en el 
present Programa, així com a les altres programacions i compromisos sectorials no adscribibles, 
directament, al Programa Urbanístic Municipal. 
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Per tant, les actuacions complementàries contemplades en el present Programa corresponen a accions a 
desenvolupar per part de l’Ajuntament de Terrassa, les quals vindran finançades dins de la proporció 
restant del 40% de la capacitat d’inversió anual. 
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7. PREVISIONS DEL PROGRAMA EN RELACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT DE SÒL PER A LA POLÍTICA 
D'HABITATGE.  

7.1 PROGRAMACIÓ DE LA NOVA IMPLANTACIÓ D’HABITATGES 
 
El total de les actuacions contemplades en el Programa comporten el desenvolupament de nou sòl per a la 
posta en disposició de la construcció de nous habitatges. Aquests habitatges seran de promoció privada en 
règim lliure, promoció privada en règim de protecció i promoció pública de protecció. 
 
Les magnituds globals del potencial d'habitatges en el sòl de desenvolupament previst, dins de la 
programació de les actuacions prioritàries, són: 
 
Promoció: Habitatges lliures: Habitatges de 

Protecció: Total:   %: 

Particulars: 4.984     824 5.808 62% 

Administració:   3.590 3.590 38% 

Total: 4.984       (53%)  4.414     (47%) 9.398  

 
Els valors indicats acrediten l'important esforç inicial que s’haurà de produir, durant la vigència del 
Programa, respecte la preparació, i posta en disposició, de sòl per a la construcció de nous habitatges de 
promoció pública per tal de permetre accelerar el ritme de posta en servei d'aquest en relació a les fortes 
demandes creixents que es preveuen per als propers anys. 
 
Del total del sòl en desenvolupament, es preveu que la construcció de nous habitatges de promoció 
pública pugui arribar a assolir un mínim de 1.800 unitats, dins del període de vigència del Programa, als 
quals s'hi haurien d'afegir les noves promocions que actualment es torben a punt d'iniciar-se, que aporten 
uns 237 habitatges més. 
 
En quant al volum total de nova construcció d'habitatges de promoció privada, als valors resultants del 
desenvolupament de les actuacions estratègiques previstes en el Programa, caldrà sumar-hi, tant els de la 
resta de sectors i polígons d'actuació en sòl urbà, no vinculats a les referides actuacions estratègiques; 
com el potencial d'edificació en solars en sòl urbà i en antics sectors de planejament vigent pendents de 
consolidar (estimats en uns 1.582 habitatges). 
 
El total d'habitatges de promoció privada que es podran desenvolupar, dins del període de programació, 
s'estima en 12.600 habitatges. 
 

7.2 ACTUACIONS EN MATÈRIA D’HABITATGE DE PROMOCIÓ PÚBLICA 
 
A. Objectius estratègics: 

 

L’aprovació del nou POUM, que conseqüentment amb l’aprovació de la nova Llei d’Urbanisme, i 
juntament amb el desplegament del nou Pla d’Habitatge, permet definir un nou marc de possibilitats per 
tal d’afrontar el problema creixent de l’accés a l’habitatge, amb la posta en servei de nous instruments per 
la promoció d’habitatges, tant de compra com de lloguer. 
 
El nou marc legislatiu defineix un instrument que permet establir la garantia d’una disponibilitat mínima 
d’habitatges de protecció pública, en les operacions de nova implantació d’habitatges, del 20 %. 
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Es tracta d’aprofitar els nous instruments fins al seu límit màxim per tal de donar un impuls nou i molt 
decidit que permeti fer front a la greu problemàtica que planteja l’encariment del mercat lliure de 
l’habitatge, i que per tant, situï l’Ajuntament com l’agent catalitzador d’un seguit de polítiques que han de 
permetre l’accés a l’habitatge digne a totes les capes socials i que ofereixi solucions efectives al problema 
d’exclusió creixent que actualment està generant arreu. 
 
Les previsions del POUM en el conjunt de les seves determinacions sobre els nous sectors de 
desenvolupament residencial, contemplen una millora substancial respecte la previsió mínima legal del 
20%, actuant sobre tres factors concrets: 
 
 L’establiment de l’obligació de destinació mínima del 20% dels habitatges de nova implantació, en 

tots els sectors de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat. 

 El desenvolupament urbanístic dels sòls, de titularitat municipal, adscrits a nous sectors de 

desenvolupament residencial. 

 La gestió dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta adscrits a usos d’habitatge. 

 
L’acció integrada en aquests tres àmbits, permet determinar que la proporció mínima d’habitatge de 
protecció, tant de promoció pública com de promoció privada, respecte del total dels nous habitatges que 
es preveu construir durant la seva vigència; es situï en el 31 % del total, incrementant substancialment el 
mínim previst a la Llei d’Urbanisme.  
 
Les accions contemplades en el present programa, es centren en el desplegament de tres línies 
estratègiques: 
 
 Construcció de nous habitatges de venda i de lloguer. 

 
Es defineix l’objectiu de donar un fort impuls a les noves promocions d'habitatge en règim de venda i 
lloguer, i al mateix temps continuar també amb les accions d'adquisició i desenvolupament de sòl per tal 
de preparar la futura disponibilitat de terrenys que permetin garantir en el futur, la continuació de les 
accions de nova promoció.  
 
Durant els primers anys de la vigència del Programa, a més d’impulsar activament la construcció directa 
de nous habitatges, serà fonamental també encetar de manera decidida, el procés de preparació dels nous 
sòls que en un futur immediat permetran assolir l’objectiu de promoció de nous habitatges adreçats a tots 
els col·lectius que actualment tenen molt difícil l’accés a l’habitatge lliure.  
 
Un dels objectius fonamentals, és el de preparar els elements que permetin que a partir de l’any 2004 
pugui realitzar-se el nou ritme de construcció d’habitatges de protecció, xifrat en una mitjana que es 
situarà en l’entorn de: 310 habitatges/any. 
 
 Foment de la rehabilitació. 

  
Durant la vigència del Programa es contempla una forta intensificació de les polítiques de foment de la 
rehabilitació dels habitatges, tant en accions generals desenvolupades en el conjunt del municipi, com en 
actuacions específiques orientades cap a àmbits o barris concrets que per les seves característiques i 
condicions particulars demanden d’actuacions especialitzades que contribueixin decisivament a la millora 
del seu teixit residencial i del seu paisatge urbà. 
 
Un altre camp d’acció concreta, al voltant de la rehabilitació, serà l’acció intensa en la implantació 
d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques en edificis d’habitatges. 
 
 Dinamització del mercat de lloguer d’habitatges. 

 
En aquest àmbit es planteja el desplegament de nous mecanismes que ajudin a optimitzar les possibilitats 
del mercat de lloguer d’habitatges de propietat particular i acostar-lo al màxim als usuaris, especialment a 
aquells col·lectius concrets que plantegen una demanda específica que fins ara té difícil encaix en els 
mecanismes ordinaris del mercat. Es tracta de potenciar i desenvolupar els mecanismes d’intermediació 
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aplicats al lloguer dels habitatges per tal d’acostar-los, el màxim possible, a les persones que necessiten 
d’aquesta modalitat d’accés a l’habitatge. 
 
Es tracta en definitiva, d'intensificar al màxim el ventall d'instruments diversos d'intervenció sobre la 
problemàtica de l'habitatge, des dels diferents camps d'acció que es poden desplegar. 
 
B. Construcció de nous habitatges de venda i de lloguer: 

 

ACTUACIONS IMMEDIATES: 
 

 Promoció de nous habitatges de protecció pública en sòls que no venen adscrits a sectors de nou 

desenvolupament: 

S'iniciaran noves promocions en diversos emplaçaments situats en diferents punts de la ciutat, amb unes 
característiques i unes superfícies molt diverses que permetran també oferir tipologies variades de nous 
habitatges, tant adreçades a famílies, com a gent jove i gent gran. 
 
Torresana (C/ Logronyo) : 54 habitatges  
Can Roca II (2ª fase): 117 habitatges i 2.800 m2 de locals  
Can Roca II (C/ Ferran Casablancas): 13 habitatges 
Can Roca (C/ Alexandre Galí): 9 habitatges 
Rambla Sant Nebridi: 25 habitatges 
Roc Blanc: 20 habitatges 
 
 Promoció pública de nous habitatges de règim lliure en actuacions urbanístiques de 

reordenació del teixit urbà: 

 
RENFE - Parc del Nord: 12 habitatges 
Correspon a la completació del tercer edifici que forma part del conjunt urbanístic de la reordenació de 
l’àmbit est del Parc del Nord, que permetrà alliberar els terrenys restants per a la completació del parc i 
acabar el front al Passeig 22 de Juliol. 
 
C/ Baldrich: 14 habitatges 
Correspon a la primera de les actuacions derivades del nou POUM que permetrà la futura ampliació de la 
secció actual del carrer Baldrich en el barri del Segle XX, iniciant el procés de transformació del mateix a 
través de les noves promocions que durà a terme el sector privat. 
 
 

NOVES ACCIONS DE PROMOCIÓ D’HABITATGES: 
 

 Adquisició de sòl: 

 
Caldrà completar el procés d'adquisició de sòl desenvolupat al llarg dels anys anteriors a l’aprovació del 
POUM, per tal de permetre dotar a la societat d'una reserva adequada per tal de garantir la continuïtat de 
futures promocions, en el marc de les previsions del nou pla d'ordenació municipal.  
 
El conjunt de les adquisicions realitzades fins ara, han permès dotar a la Societat d’un patrimoni de sòl 
per a nous desenvolupaments residencials de 13,50hes., amb un potencial per a la construcció de 1.350 
habitatges. 
 
 Promoció i urbanització de nous sectors de desenvolupament: 

 
Durant la vigència del Programa caldrà assolir el desenvolupament del planejament urbanístic i dels 
instruments per al seu desenvolupament i gestió derivada, que hauran de permetre la urbanització dels 
terrenys en els quals el nou POUM contempla la possible realització de noves promocions d’habitatges de 
protecció. 
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Aquests nous desenvolupaments residencials han d’aportar uns valors de màxima qualitat urbana que 
contribueixin decisivament a la requalificació dels barris del seu entorn. 
 
L’objectiu immediat serà el d’assolir l’aprovació del planejament i les seves figures de desenvolupament 
dins dels primers exercicis del Programa, de manera que puguin desenvolupar-se les obres d’urbanització 
dels nous sectors i iniciar-se les noves promocions d’habitatges. 
 
Sector de Pla de Millora Urbana de Torresana (PM-TOR001) (Polígon 1) 

Correspon a l’àmbit de sòl urbà no consolidat que comprèn els terrenys situats en el sector de llevant del 
barri de Torresana, amb un potencial total per a nous habitatges de protecció de promoció directa 
municipal, de 946 habitatges. El sòl corresponent a aquest polígon és de titularitat municipal. 
 

- Els habitatges previstos en aquest polígon es destinaran íntegrament a protecció pública.  

- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 

bàsica. 

 
Durant les dues primeres anualitats de la vigència del Programa es contempla l’elaboració i tramitació del 
planejament urbanístic, i l’inici de l’execució de les obres d’urbanització que permetin endegar el procés 
de construcció dels nous habitatges. 
 
Aquest polígon tindrà la consideració d’àrea d’urbanització prioritària de sòl als efectes que estableix 
l’article 46 del Decret 157/2002, d’11 de juny. 
 
Sector de Pla de Millora Urbana de Torresana (PM-TOR001) (Polígon 3) 

Correspon a l’àmbit de sòl urbà no consolidat que comprèn els terrenys situats a llevant de la ciutat, en el 
sector sud-est del barri de Torresana, amb un potencial total de 300 nous habitatges. Una proporció 
estimada en torn al 20% de la superfície del polígon és de titularitat municipal. 
 

- Els habitatges corresponents al sòl de titularitat municipal i a les cessions del 10% de 

l’aprofitament mitjà conjuntament amb el 20% de la totalitat dels habitatges previstos en 

el polígon, seran de protecció pública. 

- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 

bàsica. 

- El nombre d’habitatges de protecció de promoció municipal s’estima en un total d’uns: 90 

habitatges. 

 
Durant les tres primeres anualitats del Programa es contempla l’elaboració i tramitació del planejament 
urbanístic, així com dels instruments de gestió.  
 
Durant les tres segones anualitats del programa es contempla la realització del procés d’urbanització i 
d’edificació del sòl. 
 
Sector de Pla Parcial de les Aymerigues (PP-AYM001) 

Àmbit de sòl urbanitzable delimitat que comprèn els terrenys situats a ponent de la ciutat, delimitat al 
nord pel barri de Roc Blanc i a l’oest pel barri de la Maurina, amb un potencial total de 3.649 habitatges. 
La superfície del sector del Pla Parcial és de:389.254m2. Una proporció estimada del 40% de la superfície 
del sector és de titularitat municipal. 
 

- Els habitatges corresponents al sòl de titularitat municipal i a les cessions del 10% de 

l’aprofitament mitjà conjuntament amb el 20% de la totalitat dels habitatges previstos en 

el sector, seran de protecció pública. 

- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 

bàsica. 
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- El nombre d’habitatges de protecció de promoció municipal s’estima en un total d’uns: 

1.504 habitatges. 

 
Durant les dues primeres anualitats del Programa es contempla l’elaboració i tramitació del planejament 
urbanístic, així com dels instruments de gestió.  
 
Durant les tres segones anualitats del programa es contempla la realització del procés d’urbanització i 
d’edificació del sòl. 
 
El desenvolupament d’aquest sector és d’una gran importància atès que és el que conté un major potencial 
de capacitat d’habitatge de protecció de promoció pública. La seva urbanització resulta del tot prioritària 
per tal de poder garantir l’adequada implementació de les polítiques d’habitatge de protecció en funció 
dels objectius del POUM. 
 
És per això que en el present Programa es determina la seva futura execució pel sistema de Sector 
d’Urbanització Prioritaria, en el supòsit que un cop transcorreguts dos anys des de la seva aprovació no 
s’hagués dut a terme l’aprovació del planejament i del Projecte de Reparcel·lació dins del sistema 
d’actuació previst en el POUM. 
 
C. La rehabilitació: 

 
 Rehabilitació en l’àmbit del Centre històric. 

 
Dins del marc de les possibilitats econòmiques que defineix el nou pla d'habitatge, s'intensificarà al 
màxim el procés d'intervenció activa en la rehabilitació d'habitatges, tant a través de la tramitació dels 
ajuts als particulars, com en l'impuls de noves iniciatives de rehabilitació en conjunts d'habitatges amb 
fortes mancances o patologies estructurals, així com amb dèficits d'accessibilitat. L'objectiu és el 
d'incrementar els nivells d'inversió i nombre d'habitatges rehabilitats en l'exercici anterior. 
 
En especial, es potenciarà el programa iniciat per a la rehabilitació del quadrat central, ampliant el seu 
àmbit a l’antic Poble de Sant Pere, amb una actuació prevista amb finançaments que dupliquen les 
anteriors aportacions realitzades per part del Ministeri de Foment. 
 
 Rehabilitació en els  barris de la ciutat. 

 
S’endegaran programes específics de foment de la rehabilitació en diferents barris de la ciutat que 
plantegen una necessitat específica d’atendre i afavorir els processos de renovació i millora de l’edificació 
(com Ca n’Anglada, Can Palet, la Maurina i Sant Pere Nord) per mitjà de la delimitació de les 
corresponents àrees de rehabilitació, de conformitat amb els supòsits contemplats en el vigent Pla 
d’Habitatge. 
 
Implantació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques en edificis 

d’habitatges.  

S’impulsarà un programa específic d’estimulació i ajuts per a la implantació d’ascensors en 
aquells edificis d’habitatges que no comptin amb aquesta instal·lació, optimitzant els ajuts que 
contempla el nou Pla d’Habitatge, i establint línies d’ajut específic i complementari per part de 
l’Ajuntament, en col·laboració amb d’altres entitats i institucions. 
 
El mecanisme que ha de permetre la millor implementació d’aquestes accions en els àmbits concrets que 
corresponen a conjunts edificats i a grups d’edificis d’habitatges en polígons, serà la delimitació d’àrees 
de rehabilitació de conformitat amb els supòsits del Pla d’Habitatge. 
 
D. Dinamització del lloguer en el parc d’habitatges existents: 

 

 Potenciació del servei d'intermediació de lloguers. 
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Un dels instruments estratègics serà l’acció sobre el parc d’habitatges existents per mitjà de la seva 
rehabilitació i la potenciació del mercat de lloguer. L'objectiu primordial és el de donar continuïtat i 
impulsar de forma molt decisiva el nou servei d'intermediació d'habitatges de lloguer per a joves, i per a 
altres col·lectius amb dificultats, donant continuïtat al procés d’ampliació i potenciació d’aquest servei ja 
endegat en els darrers anys. 
 
Es planteja l’objectiu estratègic d’assolir un volum d’habitatges llogats en condicions favorables de 
mercat, i adreçats a persones amb necessitats específiques - joves, gent gran,…- al voltant d’uns 250 
habitatges per any. 
 
 Potenciació del parc d'habitatges de lloguer. 

 
Es planteja l'inici d'actuacions que permetin incrementar les actuals disponibilitats d'habitatges de lloguer 
de titularitat municipal, mitjançant l'adquisició i posterior rehabilitació d'habitatges de segona mà. 
S’incidirà fonamentalment sobre els habitatges de dimensió petita, sense superar una superfície útil de 70 
m2. 
 
El desplegament d'aquesta acció respondrà a criteris de localització estratègica en diferents barris i sectors 
urbans amb l'objectiu d'assolir un òptim equilibri de preus de mercat de lloguer i afavorir accions de 
rehabilitació en edificis que presentin insuficiències funcionals. Els criteris de localització de les futures 
adquisicions d’habitatges de segona mà respondran a una doble lògica: 
 

- Localització amb una major concentració d’habitatges, en àmbits concrets de determinats 

barris de la ciutat sobre els quals es planteja també una acció específica de rehabilitació. En 

aquest sentit l’actuació sobre la compra i rehabilitació en el parc d’habitatge existent actuarà 

com a una mesura complementària a la delimitació de les àrees de rehabilitació. 

- Localització repartida pel conjunt de la trama urbana de la ciutat amb un criteri d’acció 

estratègica sobre el mercat de la compra i el lloguer de l’habitatge, i d’equilibri de les 

dinàmiques de localització geogràfica. 

 
S’estableix un objectiu estratègic d’assolir una mitjana d’adquisició i rehabilitació de 30 habitatges / any. 

7.3 PREVISIONS DE CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES DE 

PROMOCIÓ PRIVADA I PÚBLICA DINS DE LA VIGÈNCIA DEL POUM 
 
A. Quantificació total d’habitatges: 

 
Sectors en sòl urbanitzable 
delimitat 

subtotal habitatges habitatges protegits 
habitatges protegits de 
promoció privada 

Les Aymerigues 3.649 1898 394 

Can Marcet 4.452 890 445 
Can Colomer - T. Mitger 4.170 834 417 
Palau Nord 509 102 51 

subtotal 12.780 3.724 1.307 
Sectors de completació en 
sòl urbà no consolidat 

subtotal habitatges habitatges protegits habitatges protegits de 
promoció privada 

St. Pere de Les Fonts 162 ----- ----- 

Can Montllor 706 141 70 
Torre-sana. Polígon 1 946 946 ----- 

Roc Blanc 260 52 26 

Torre-sana Polígon 2 343 69 34 

Torre-sana Polígon 3 300 108 24 
subtotal 2.717 1.316 154 
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Sectors d'Àrees Centrals de 
Millora Urbana 

subtotal habitatges habitatges protegits habitatges protegits de 
promoció privada 

Vapor Cortés 892 179 89 
AEG 785 157 78 
Vapor Gran (completació al sud) 724 145 72 
Glòries Catalanes 621 124 62 

subtotal 3.022 605 301 
Sectors de Millora Urbana de 
Remodelació 

subtotal habitatges habitatges protegits habitatges protegits de 
promoció privada 

subtotal 5.254 858 429 
Polígons d'Actuació en sòl 
urbà 

subtotal habitatges habitatges protegits habitatges protegits de 
promoció privada 

subtotal 1.508 191  30 
Polígons d'Actuació i Plans de 
Millora del Passeig de Ponent 

subtotal habitatges habitatges protegits habitatges protegits de 
promoció privada 

Poble Nou 378 ----- ----- 
Can Boada 687 687 21 
La Maurina 666 222 55 
La Cogullada 235 ----- ----- 

subtotal 1.966 909 76 
 total habitatges habitatges protegits habitatges protegits de 

promoció privada 

TOTAL 27.247 7.603 2.297 
 
 
B. Habitatges de promoció pública: 
 
Habitatges de promoció municipal en sòls de titularitat  pública, no vinculats a nous sectors de desenvolupament del 
POUM:……………………….……………..……………………………………………………………………….…………....2
Habitatges de promoció municipal en sòls de titularitat  pública, vinculats a nous sectors de desenvolupament del 
POUM:……………………….……………..……………………….……………………………………………….…………2.2
Habitatges de promoció municipal en sòls provinents de cessions obligatòries i 
gratuïtes::……………………….……………..…………………………………………………………………….…………3.05
TOTAL:                                                                                                                                                                     5.533 

 
 
 
 
C. Habitatges en règim de protecció pública: 
 
Total habitatges de protecció de promoció privada:                                               2.297           8,93% 

Total habitatges de protecció de promoció pública i privada:                                7.830         30,43% 

TOTAL HABITATGES DE NOVA IMPLANTACIÓ (polígons amb 20% H.P.):         25.729       100,00% 

 
 

Aquests valors indiquen que d'acord amb les previsions del nou pla, hom podria garantir que com a 
mínim, el 30,40% dels nous habitatges potencials, sigui de protecció pública. 
 

7.4 AVALUACIÓ DELS RECURSOS A DESTINAR PER AL FINANÇAMENT DE 

LES ACTUACIONS PROTEGIDES EN MATÈRIA D’HABITATGE I SÒL DINS LA 

VIGÈNCIA DEL PROGRAMA. 
 



 

Model base per elaborar l’Agenda i Avaluació Econòmica – 52 

El conjunt de les actuacions contemplades dins de la vigència del present programa en matèria de 
construcció de nous habitatges de protecció, promoció i urbanització de sòl i rehabilitació, es quantifica 
en quant al volum de recursos públics a destinar en el marc de les mesures previstes en el vigent Pla 
d’Habitatge 2002-2005 (Reial Decret 1/2002) i del Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es 
determinen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i es regula 
la gestió dels ajuts previstos en el Reial Decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament 
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl - Decret 157/2002 d’11 de juny -. 
 
En funció de les previsions contemplades s’estableix la següent quantificació per als diferents conceptes: 
 

- Promoció de nous habitatges de protecció pública.  

 Finançament qualificat: 

 181.000.000
 Ajuts públics: 

- Subsidiació de préstecs qualificats:                           11.300.000€ 

- Subvencions primer accés a l’habitatge:                    18.000.000€ 

- Subvencions per mesures de sostenibilitat:                 7.200.000€ 36.500.000€ 

 

- Adquissició i urbanització de sòl . 

 Finançament qualificat: 

 13.000.000
 Ajuts públics: 

- Subsidiació de préstecs:                                              2.600.000€ 

- Subvencions:                                                                6.800.000€ 9.400.000€ 

 

- Rehabilitació. 

 Finançament qualificat: 

    43.000.000
 Ajuts públics:  
- Àrees de rehabilitació: 

- Subsidiació de préstecs:                                               5.800.000€ 

- Subvencions:                                                                7.200.000€     13.000.000€ 
- Implantació d’ascensors: 

- Subvencions:                                                                3.200.000€ 

      3.240.000€ 
- Adquisició, rehabilitació i lloguer d’habitatges: 

- Subsidiació de préstecs:                                              7.000.000€ 

- Subvencions                                                                3.500.000€      10.500.000€ 

 

- TOTAL RECURSOS PÚBLICS PLANS D’HABITATGE:   
 Finançament qualificat:   237.000.000
 Ajuts públics:      72.640.000€  
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8. PREVISIONS DEL PROGRAMA EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE SÒL PER A ACTIVITATS 
PRODUCTIVES. 

 
8.1 Programació de la nova implantació d’activitats productives 
 
El total de les actuacions contemplades en el Programa comporten el desenvolupament de nou sòl per a la 
implantació d’activitats econòmiques i productives. L’objectiu d’aquesta programació persegueix un 
doble resultat. D’una banda, proporcionar sòl per a la localització de noves empreses, tant de la indústria 
tradicional com, de les relacionades amb les noves economies emergents. I, al mateix temps, facilitar la 
relocalització del teixit industrial afectat per la transformació de sectors, a l’interior de la ciutat 
consolidada, que el POUM determina com actuacions estratègiques de remodelació de la ciutat - les 
noves Àrees Centrals de Millora Urbana, la nova Rambleta, el nou barri del Segle XX -. 
 
Les magnituds globals del potencial de nou sòl per a les activitats productives i els criteris d’actuació, 
dins de la programació establerta, són: 
 
Sector de Pla Parcial dels Bellots (PPBEL001):  

Àmbit de sòl urbanitzable delimitat que compren els terrenys situats a llevant de la ciutat, delimitat al 
nord per la carretera de Montcada i el Cementiri municipal, i al sud per l’autopista C-58. La superfície 
neta de sòl qualificat serà de:  455.905.- m2; i el sostre potencial estimat de: 711.458.-m2. 
 
El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Durant les dues primeres anualitats del programa es contempla l’elaboració i tramitació del planejament 
urbanístic, així com dels instruments de gestió. 
Durant la resta d’anualitats es contempla la culminació del procés d’urbanització i l’ocupació del sòl per 
noves activitats. 
Es contempla, també, l’obtenció de sòl dotacional per a la localització d’un centre de serveis logístics; 
seguint les recomanacions del Pla Director de la Mobilitat. 
 
Sector de Pla Parcial Palau Sud - Can Guitard (PPFAL001)): 

Àmbit de sòl urbanitzable delimitat que compren els terrenys situats al sud de la ciutat, entre Can Jofresa i 
Les Fonts, delimitat al nord per l’autopista C-58 i al sud per la confluència de les rieres de Palau i les 
Arenes. La superfície neta de sòl qualificada serà de: 343.639.-m2; i el sostre potencial estimat de: 
610.914.-m2. 
 
El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Durant les dues primeres anualitats del programa es contempla l’elaboració i tramitació del planejament 
urbanístic, així com dels instruments de gestió; inclosa la coordinació d’aquest procés amb la concreció 
de la proposta tècnica pel tractament definitiu de la riera de Palau. 
Durant la resta d’anualitats es contempla la culminació del procés d’urbanització i l’ocupació del sòl per 
noves activitats. 
 
Sector de Pla de Millora de la Franja Nord (PMFRA001): 

Correspon a l’àmbit de sòl urbà no consolidat que compren els terrenys situats al nord de la ciutat en la 
franja paral·lela a l’Autovia Orbital, entre aquesta infrastructura i la façana avui consolidada de ciutat. La 
superfície neta de sòl qualificada serà de: 66.862.-m2; i el sostre potencial estimat de: 187.214.-m2. 
 
El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 
 
Durant les anualitats del programa es contempla l’elaboració i la tramitació del planejament urbanístic, la 
resolució de la gestió i la coordinació d’aquest procés amb la definició, primer; i la construcció, tot seguit; 
de la autovia per part del Ministerio de Fomento. 
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8.2 Actuacions públiques en matèria d’obtenció de sòl industrial i productiu 
 
La proposta programada representa un important esforç en la promoció de nou sòl productiu, atesa la 
voluntat de capgirar la situació que s’ha vingut donant a Terrassa durant els darrers anys, d’una demanda 
insatisfeta i d’una davallada en la localització de noves activitats. El Programa es planteja, per tant, amb 
una clara voluntat d’accelerar el ritme d’obtenció de nou sòl productiu, i d’obtenir-lo amb les millors 
condicions de localització, dotació de serveis i competitivitat en el mercat metropolità. 
 
Per tal de garantir l’eficàcia d’aquesta programació, el present Programa d’Actuació Municipal 
determina, pels sectors de sòl urbanitzable delimitat (PPBEL001 i PPFAL001), la seva futura execució 
pel sistema de Sector d’Urbanització Prioritaria, en el supòsit que un cop transcorreguts dos anys des 
de l’aprovació definitiva del Programa, no s’hagués dut a terme, l’aprovació del Pla Parcial i del Projecte 
de Reparcel·lació, segons el sistema d’actuació previst pel POUM. 
 
El sòl obtingut per l’Ajuntament, com a conseqüència del desenvolupament dels sectors i de l’obligatòria 
cessió del 10% de l’aprofitament mitjà; s’haurà de destinar, preferentment, a facilitar la relocalització del 
teixit industrial avui consolidat a la ciutat i afectat per les determinacions del nou POUM. Per garantir-ho, 
l’Ajuntament, mitjançant instruments adequats, podrà  posar sòl a disposició de noves implantacions de 
relocalització o, promoure sostre on implantar directament les activitats. 
 
Pel que fa al sector de la Franja Nord, l’actuació municipal haurà d’anar directament relacionada amb la 
demanda que es pugui establir en el procés de desenvolupament del projecte de la Ciutat Audiovisual, 
que, en primera instància, està previst que iniciï el seu desenvolupament a l’antic edifici del Sanatori i 
altres edificacions del seu entorn immediat. 
 
És igualment un objectiu del Programa en matèria de localització d’activitat productiva, la implicació 
pública en els processos de gestió de sostre dedicat a altres activitats en el desenvolupament de les noves 
Àrees Centrals de Millora Urbana. Aquesta implicació es planteja per garantir la complexitat d’usos, 
facilitar el manteniment de certes activitats que ajuden a caracteritzar el centre de ciutat i que, per tant, no 
tenen perquè assumir un desplaçament a nous sectors industrials; i per garantir l’equilibri en la 
transformació d’una ciutat de marcat caràcter industrial, comercial i productiu. L’Ajuntament haurà de 
vetllar per tal de garantir que el sostre patrimonial d’arquitectura industrial que es mantingui, segueix 
vinculat a altres activitats diferents de l’habitatge, al menys en un 50%. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

Abans de començar m’agradaria posar sobre la taula una crítica, que crec compartida, de com 
s’ha desenvolupat el nou marc normatiu i com s’ha dut a terme el desplegament. La crítica no va 
tan adreçada al canvi filosòfic que representa anar a un sistema en el que deixem per a casos 
excepcionals el sistema tradicional d’intervenció prèvia (llicència o autorització) per implementar el 
model anglosaxó d’intervencions a posteriori i règim de comunicació, sinó de com s’ha produït el 
desplegament normatiu. Entenc que aquest canvi filosòfic ve marcat per la normativa europea i en 
concret la Directiva de Serveis i normativa de desenvolupament i no entraré a valorar si la 
interpretació que en el nostre Estat s’ha fet d’aquest conjunt normatiu és la que tocava o s’ha anat 
més enllà en l’afany de simplificació i reducció d’instruments d’intervenció.  

El que crec que és criticable és com s’ha dut a terme el desplegament normatiu i, en concret, 
l’entrada en vigor de lleis sense que els reglaments estiguessin aprovats i moltes vegades ni tan 
sols el text en exposició pública i sense el temps necessari perquè els ajuntaments hagin pogut 
completar el marc normatiu d’aplicació mitjançant les corresponents ordenances.  

Aquesta situació és especialment greu per als ajuntaments si tenim en compte que s’han derogat i 
substituït totes o pràcticament totes les normes procedimentals que afecten  les activitats; que les 
lleis articulen un sistema en el que passem del control preventiu al control a posteriori amb tots els 
canvis organitzatius que comporta; que les lleis articulen un sistema en què les diferents 
intervencions sectorials són independents i s’hauran de coordinar en un procediment marc, que 
esmenten totes les lleis però que, com que encara no s’ha regulat en la normativa bàsica local,  
són els ajuntaments, mitjançant ordenances, els que hauran de buscar solucions per a les 
tramitacions simultànies i la coordinació de procediments; i, per últim, que tots aquests canvis es 
produeixen en un context de crisi econòmica i de les finances municipals. 

D’altra banda, la incidència de tots aquests canvis normatius en l’organització municipal i en el 
control de les activitats dependrà de la situació de partida de cada ajuntament, de l’organització 
pròpia (coordinació dels diferents serveis i dependències) i dels recursos tècnics i econòmics amb 
què s’afronti. 

1.- PRINCIPALS CANVIS NORMATIUS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS I SITUACIÓ 
ACTUAL: 

Modificació de pràcticament totes les disposicions normatives procedimentals que afecten les 
activitats. 

Directiva de Serveis i normativa de desplegament 

De manera molt resumida i simplificada podem dir que aquesta directiva i la normativa que la 
transposa i desenvolupa (principalment la Llei 17/2007, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, coneguda amb el nom de Llei Paraigües), estableixen el 
següent: 

‐ Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva només es podran subjectar a 
llicència prèvia per raons justificades d’interès general (protecció del medi ambient i 
l’entorn urbà, ordre públic, seguretat pública, sanitat animal, protecció civil, ...) i sempre i 
quan la mesura sigui proporcional i no discriminatòria. 

‐ Quan la subjecció a llicència sigui necessària s’hauran de simplificar els tràmits. En aquest 
sentit, es preveu la implantació d’una finestreta única a través de la qual es puguin efectuar 
tots els tràmits necessaris per a la implantació d’una activitat. Aquests tràmits,  a més, 
s’hauran de poder dur a terme telemàticament. 
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‐ El silenci administratiu serà positiu i, només en casos excepcionals i justificats en raons 
imperioses d’interès general, podrà ser negatiu. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

És l’anomenada Llei òmnibus. Per mitjà d’aquesta llei, l’Estat adapta la normativa estatal amb rang 
de llei a la Llei 17/2009, de 23 de novembre (Llei Paraigües), tot i que va més enllà del que preveu 
la Directiva i aplica els seus principis a sectors no inclosos en el seu àmbit d’aplicació, com les 
telecomunicacions, els transports i la sanitat. 

Per a l’àmbit local, el més important és el Títol I, anomenat “Medidas horizontales”, en el qual es 
modifiquen normes que afecten les activitats de serveis “de forma genèrica”. Així, s’estableix el 
principi d’aplicació de la mesura menys restrictiva per a l’exercici d’activitats i es regulen la 
comunicació prèvia i la declaració responsable. Les lleis que es modifiquen són, entre d’altres, les 
següents: 

‐ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

‐ Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú 

Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de régimen local 
(LRBRL): 

L’article 1 de la Llei 25/2009, modifica els articles 70 i 84 de la Llei de bases del règim local en els 
aspectes següents: 

‐ S’estableix que els tràmits relatius a activitats de serveis incloses en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 17/2007, es podran fer per mitjans electrònics i a través de finestreta única. 

‐ S’estableix l’obligació dels ens locals de facilitar a través d’una finestreta única tota la 
informació i els formularis necessaris per a la implantació d’una activitat. 

‐ S’instauren la comunicació prèvia, la declaració responsable i el control posterior a l’inici de 
l’activitat com a mitjans d’intervenció de l’activitat dels ciutadans. 

‐ Pel que fa al règim d’intervenció de les activitats de serveis, la Llei es remet a la Llei 
paraigües. Per tant, queden subjectes a comunicació prèvia sempre que no hi hagi una raó 
imperiosa d’interès general que justifiqui el règim de llicència i que, a més, aquest règim sigui 
una mesura proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir 

Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC). 

Pel que fa a la LRJPAC, la Llei 25/2009 introdueix les modificacions següents: 

a) Instauració del principi de mínima intervenció 

En primer lloc, s’afegeix un article que regula els principis d’intervenció de l’activitat dels ciutadans 
que recull els principis instaurats per la Directiva de serveis. Efectivament, en aquest article 
s’estableix el principi d’intervenció mínima en el sentit que l’Administració queda obligada a aplicar 
la mesura d’intervenció menys restrictiva, la qual, a més, haurà de justificar-se en raons d’interès 
públic i, a més, haurà de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir. 

Convé assenyalar que en aquest article no es fa referència a les activitats incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Directiva de serveis o de la Llei 17/2009 (paraigües), sinó que es refereix al 
“desarrollo de una actividad”, per tant, de qualsevol activitat.  
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També és important assenyalar que en l’apartat 2 d’aquest nou article s’estableix que les 
administracions públiques “vetllaran” perquè es compleixin els requisits establerts a la normativa. 
Concretament, es diu que podran “verificar, investigar i inspeccionar” les activitats. 

Pot dir-se doncs, que aquest nou article i l’article 84 de la LBRL, que hem comentat en el paràgraf 
anterior, instauren i reforcen la potestat inspectora de les administracions i, en particular, de 
l’administració local. En definitiva, aquestes normes ens estan dient que els ajuntaments hauran 
de comprovar el funcionament de les activitats un cop aquestes ja han entrat en funcionament en 
lloc de fer-ho abans que és el que s’havia fet fins ara al nostre país. 

b) Generalització del silenci positiu 

En segon lloc, es modifica el règim del silenci administratiu per reforçar encara més el règim del 
silenci positiu. Així, a més de les excepcions al règim del silenci que ja s’establien s’afegeix que 
les normes amb rang de llei només podran establir el silenci negatiu per raons imperioses d’interès 
general.  

c) Regulació de la comunicació prèvia i la declaració responsable. 

El nou article 71 bis defineix què s’ha d’entendre per comunicació prèvia i declaració responsable i 
regula les conseqüències de la seva presentació. 

En aquest sentit cal destacar que s’estableix que les activitats poden iniciar-se des del mateix dia 
de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació. Fins i tot es preveu que la 
comunicació i la declaració responsable podran presentar-se després de l’inici de l’activitat en el 
termini que estableixi la normativa aplicable. De moment però, ni la LPCAA ni la Llei d’espectacles 
i activitats recreatives no tenen cap previsió en aquest sentit. 

També es regulen els efectes de la no presentació de la comunicació prèvia o de la declaració 
responsable i de la presentació defectuosa. Respecte d’aquesta qüestió es preveu que la no 
presentació impedeix que continuï l’activitat i respecte de les comunicacions i declaracions 
defectuoses s’estableix que només en el supòsit que siguin essencials determinaran la 
impossibilitat de continuar l’activitat. 

Finalment i, de la mateixa manera que la LBRL es preveu l’obligació de les Administracions de 
publicar models de declaració prèvia i declaració responsable els quals, a més, s’han de poder 
presentar per via electrònica. 

Reial decret 2009/2009 de 23 de desembre de modificació del “Reglamento de 
servicios de las corporaciones locales” aprovat per Decret de 17 de juny de 2009. 

Cal esmentar aquest Reial decret perquè té caràcter bàsic i estableix que els ens locals podran 
subjectar “els establiments industrials i mercantils” als règims d’intervenció de la Llei de bases de 
règim local i d’acord amb la Llei 17/2009. 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

Aquesta llei és aplicable a les administracions públiques de Catalunya tant a la Generalitat com a 
les administracions locals i incorpora les mesures de simplificació de la Directiva de serveis a tots 
els àmbits d’actuació d’aquestes administracions.  

Molts dels articles que regulen el procediment administratiu i l’administració electrònica són 
reproducció de la LRJPAC i de la Llei 11/2007 d’accés dels ciutadans a l’Administració electrònica 
i així s’indica en la seva disposició final primera. Respecte de les mesures de simplificació 
administrativa direm que es regulen la comunicació prèvia i la declaració responsable 
pràcticament en els mateixos termes que en la LRJPAC tot i que es regulen amb més detalls els 
efectes de les declaracions responsables i de les comunicacions prèvies que continguin 
inexactituds, falsedats o omissions. 
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En canvi, sí que es regulen amb detall la finestreta única o lloc web comú i els registres 
administratius. 

Respecte del lloc web comú es concreta la informació que els administrats poden obtenir per 
aquesta via i es preveu que la finestreta pot funcionar en xarxa interadministrativa amb la finalitat 
de facilitar l’accés als tràmits per a una mateixa activitat que siguin competència de diferents 
administracions. 

Pel que fa al procediment administratiu cal destacar la regulació de la figura de l’instructor que 
entre d’altres funcions té la d’identificar els interessats en el procediment, sol·licitar els informes 
preceptius, promoure el tràmit d’informació pública, facilitar la participació ciutadana i formular la 
proposta de resolució. 

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio 

En aquest Reial decret es determinen, en aplicació de la Llei 25/2009, els treballs professionals 
que han de visar-se obligatòriament perquè es considera necessari a causa de l’afectació que 
poden tenir en la integritat física i en la seguretat de les persones i, alhora, es considera una 
mesura proporcionada. Per tant, en la regulació per ordenança de la documentació que han de 
presentar els promotors d’activitats s’haurà d’anar en compte a l’hora d’exigir visats. 

La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCA) 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA), va 
instaurar a Catalunya el sistema d’intervenció de les activitats amb incidència ambiental prevista a 
la Directiva europea de prevenció i control ambiental de les activitats. La Llei va modificar els 
procediments que s’aplicaven des de l’entrada en vigor del “Reglamento de actividades molestas, 
nocivas, insalubres y peligrosas” aprovat per decret de l’any 1961. 

Des de l’entrada en vigor de la LIIAA, es van aprovar diverses normes comunitàries i estatals, 
aquestes de caràcter bàsic, que afectaven el règim establert a la LIIAA per a les activitats de més 
incidència ambiental.  

Aquesta Llei ha estat substituïda per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (LPCA), que va entrar en vigor l’11 d’agost d’enguany i que també vol 
donar resposta a la Directiva de serveis i a la creixent demanda de la societat per simplificar els 
procediments de la LIIAA per a les activitats de menys incidència ambiental i agilitar la tramitació. 

Els canvis més significatius de la LPCA respecte de la LIIAA són els següents: 

 La intervenció que es regula és estrictament ambiental, de manera que no abasta ni la 
prevenció d’incendis ni la seguretat i salut de les persones. Aquests aspectes es regeixen per 
la normativa de règim local i normativa sectorial. 

 Es suprimeix l’autorització i la llicència ambiental de determinades activitats que estan 
subjectes a autorització per la normativa sectorial. La intervenció ambiental s’integra en la 
tramitació d’aquestes autoritzacions sectorials. És el cas de les activitats extractives; els parcs 
eòlics i les instal.lacions solars fotovoltàiques, així com els espectacles i les activitats 
recreatives. 

 Les activitats de l’annex III, d’incidència ambiental baixa, es subjecten a comunicació prèvia i, 
a diferencia del que preveia la LIIAA, els ajuntaments no podran substituir aquest règim pel de 
permís o llicència  

 Aquest règim de comunicació es configura de tal manera que es reforça la responsabilitat del 
titular de l’activitat i del tècnic que certifica, que són responsables del correcte funcionament de 
l’activitat. 

 Es simplifica el règim de controls inicials i periòdics de les activitats i de revisions de les 
llicències. 
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Els projectes de decrets pel qual es despleguen els reglaments (són dos, un que regula les 
llicències i comunicacions i l’altre que regula les autoritzacions ambientals) van ser sotmesos a 
informació pública. Aquest tràmit va finalitzar a mitjans del juliol, però encara no han estat aprovats 
els decrets. 

 Règim d’intervenció  

La LPCA segueix bàsicament el mateix criteri de classificació de la LIIAA, per tant segons la 
incidència ambiental alta o molt alta (annex I), moderada (annex II) o baixa (annex III) de les 
activitats, però introdueix subclassificacions i alguna modificació. La majoria de les activitats 
regulades, més d’un 95 per cent del conjunt, estan subjectes a algun règim d’intervenció ambiental 
de competència municipal. La nova classificació i els règims d’intervenció són els següents: 

Annex I:  

Annex I.1 i I.2: Activitats subjectes a autorització ambiental de la Generalitat amb 
declaració d’impacte ambiental. 

Previ informe ambiental municipal sobre les seves competències, que serà preceptiu i 
vinculant si és desfavorable o incorpora mesures correctores (urbanístic,  sorolls, 
vibracions, olors, escalfors, abocaments al sistema públic de sanejament o clavegueram, 
gestió de residus municipals) 

Annex I.1: Activitats de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació. És a dir, activitats subjectes a la Directiva IPPC i a la Directiva i legislació 
d’avaluació d’impacte ambiental. 

Annex I.2: inclou les activitats, no contemplades en l’annex I.1 (no IPPC), que s’ha 
considerat necessari sotmetre a una autorització ambiental i a declaració d’impacte 
ambiental, ja sigui pel fet d’estar incloses en l’annex I del Text refós de la llei d’avaluació 
d’impacte ambiental, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, o bé en 
l’annex II d’aquesta mateixa norma i que per la seva incidència en el medi s’han de 
sotmetre, en tot cas, a declaració d’impacte ambiental. En aquest últim cas, amb la voluntat 
de simplificació, s’evita la consulta prèvia a la declaració d’impacte ambiental, i per tant, 
s’elimina el procés d’screening per determinar si les activitats de l’annex II del Reial decret 
legislatiu estan subjectes o no a DIA. 

Annex I.3. Activitats sotmeses al règim de declaració d’impacte ambiental amb una 
autorització substantiva.  

La intervenció ambiental es duu a terme mitjançant la integració de la declaració d’impacte 
ambiental o l’informe ambiental, amb els valors límit d’emissió associats, els controls i 
altres requeriments ambientals, en l’autorització de l’òrgan competent per raó de la matèria 
substantiva, d’acord amb el procediment que s’estableixi en aquesta llei. 

S’inclouen els parcs eòlics, instal·lacions fotovoltàiques i activitats extractives. 

Annex II: activitats subjectes a llicència ambiental municipal previ informe preceptiu i 
vinculant de la Generalitat en matèria d’atmosfera, residus, aigua, prevenció d’incendis 
forestals (activitats situades a una distància inferior de la massa forestal de 500 m. i en 
municipis d’alt risc) i prèvia declaració d’impacte ambiental, si s’escau.  

Annex II: activitats sotmeses a llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la 
necessitat de declaració d’impacte ambiental.  

Aquí s’inclouen els projectes d’activitats i/o instal.lacions no inclosos en l’annex I, i que 
estant classificades als altres annexos i estiguin dintre de zones PEIN o Xarxa Natura. 

Annex II: activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap 
procés d’avaluació d’impacte ambiental. 

Annex III: activitats subjectes al règim de comunicació davant l’ajuntament 
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En aquest annex es troben el 90 % de les activitats, la majoria de les petites i mitjanes 
empreses. 

Annex IV: activitats que en el supòsit de no subjecció al règim de llicència establert per la 
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten 
subjectes al règim de llicència ambiental de la LPCA (i art. 56).  

Com a regla general, les activitats recreatives no estan sotmeses al règim de llicència 
ambiental, sinó que la intervenció ambiental s’integra en el procediment sectorial mitjançant 
informe ambiental municipal o comarcal. 

Únicament les activitats que es determinen en l’Annex IV de la LPCA, que en la normativa 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un 
règim de llicència, estaran subjectes a llicència ambiental: 

a) activitats recreatives: 

‐ Bars musicals amb aforament superior a 150 persones 
‐ Discoteques 
‐ Sales de ball 
‐ Restaurants musicals amb aforament superior a 150 persones 
‐ Sales de festes amb espectacles 
‐ Discoteques de joventut 

b) Activitats de naturalesa sexual 

c) Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb 
una superfície superior a 500 m2. 

En aquest punt volia destacar dues qüestions: 

El codi 12.59 de l’annex III de la LPCA classifica dins d’aquesta llei les activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que 
regula aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 

Entenc que aquí estarien classificades totes les activitats recreatives socioculturals que 
sembla que no tinguin cabuda en la Llei 11/2009, com per exemple, biblioteques, 
ludoteques, museus, ... 

I en segon lloc, que la interpretació d’aquest article en relació a l’article 124 del Decret 
112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que 
regula quines activitats recreatives estan subjectes a comunicació prèvia, ens porta a 
entendre que, atès que les discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle i 
discoteques de joventut, l’aforament de les quals sigui igual o inferior a 150 persones, 
estan en règim de comunicació de recreatives, en aplicació d’aquest annex IV de la LPCA 
quedarien subjectes a llicència ambiental.  

 Projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal (art. 57) 

No estan sotmesos al règim de llicència ambiental, sinó que l’avaluació ambiental s’integra 
en la tramitació del projecte corresponent. En la resolució d’aprovació del projecte s’hi ha 
d’incorporar les determinacions fixades en l’avaluació ambiental. 

 Comunicació (annex III): 

La LPCA, com ja preveia la LIIAA, subjecta les activitats de l’annex III al règim de 
comunicació prèvia, però amb una diferència substancial amb la vigent llei ja que els 
ajuntaments no poden, mitjançant ordenança, substituir el règim de comunicació pel règim 
de llicència. 

Cal destacar a més que moltes activitats que fins ara estaven en l’annex II, subjectes a 
llicència ambiental, ara passen a l’annex III, i per tant, subjectes a comunicació prèvia. 
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Aquest increment es justifica en l’aplicació de la Directiva de serveis i la voluntat de 
simplificació.  

En canvi, es preveu que els ajuntaments puguin subjectar algunes activitats de l’annex II, 
situades en determinades zones urbanes i amb determinada qualificació urbanística, al 
règim de comunicació prèvia. S’exceptuen d’aquesta facultat les activitats incloses en 
l’annex II sotmeses a consulta prèvia respecte a la subjecció o no a avaluació d’impacte 
ambiental i les activitats subjectes als informes preceptius de la Generalitat en matèria de 
medi ambient que regulen els articles 42 (residus, aire i aigua) i 43 (prevenció d’incendis 
forestals) ni les activitats ramaderes de l’article 67. 

La comunicació s’ha de formalitzar un cop finalitzades les obres i instal·lacions 
necessàries, que hauran d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística o 
comunicació prèvia d’obres, així com per la resta de llicències sectorials necessàries.  

En el cas que es vulguin utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes 
sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de 
l’ajuntament. 

Pel que fa a la documentació que ha d’acompanyar  la sol·licitud, la LPCA preveu que sigui 
la següent: 

a) Descripció de l’activitat mitjançant projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte que 
per reglament es determini que només cal memòria ambiental (el projecte de decret fa 
una proposta en els seus annexos) 

b) Certificació de tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director/a de l’execució del 
projecte, que acrediti que l’activitat i llurs instal·lacions s’ajusten a l’estudi ambiental i al 
projecte o documentació tècnica presentada i es compleixen tots els requisits 
ambientals. 

Per reglament es podrà establir que a la comunicació s’hagi d’acompanyar també una 
certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental o pels 
serveis tècnics municipals en aquells casos en que es facin necessàries comprovacions 
d’emissions a l’atmosfera, com sorolls, vibracions, lluminosa i d’altres, a l’aigua o la 
caracterització de determinats residus. En aquest sentit, el projecte de decret presenta una 
proposta en el seu Annex I. 

Una vegada presentada la comunicació, es pot iniciar l’activitat (es suprimeix el termini del 
mes que regulava la LIIAA), sense perjudici que a l’inici de l’activitat s’ha de disposar dels 
títols administratius habilitants o controls inicials que d’acord amb la normativa sectorial no 
ambiental, són preceptius. 

En aquest punt és important destacar, que la LPCA introdueix una major garantia del règim 
de comunicació en relació al règim de la LIIAA i estableix que l’inici de l’activitat es fa sota 
l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les 
certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions. 

 Terminis de tramitació: 

La resolució i notificació dels procediments s’haurà de fer en el terminis següents: 

Annex I.1: 10 mesos 

Annex I.2: 8 mesos 

Annex I.3: normativa sectorial 

Annex II: 6 mesos 

La no resolució i la notificació en el termini establert permeten entendre desestimada la 
sol.licitud. 
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 Règim de controls i revisions: 

Pel que fa a les revisions, la novetat més important és que les activitats de l’annex III no 
estan subjectes a revisions periòdiques i les de l’annex II, només ho estaran si ho preveu la 
normativa sectorial. Per a la resta d’annexos la periodicitat és la següent: annex I.1, cada 8 
anys; annexos I.2 i I.3, cada 12 anys. 

Pel que fa als controls es disminueix la freqüència dels controls periòdics. S’estableix que 
les activitats de l’annex I.1 es subjecten a control periòdic cada 2 anys i les dels annexos 
I.2 i I.3, cada 4 anys. Les activitats dels annexos II i IV també incrementen el termini entre 
controls, que serà cada 6 anys. Aquests terminis tenen caràcter indicatiu i es podran 
modificar en l’autorització o la llicència en funció de l’activitat que es tracti.  Les ordenances 
municipals també podran determinar que sigui innecessari efectuar els controls. 

Les activitats de l’annex III es poden sotmetre a autocontrols periòdics mitjançant 
ordenança municipal 

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
activitats recreatives (LEPAR). 

La Llei 11/2009 va entrar en vigor el 12 d’agost de 2009 i el seu reglament ha estat aprovat per 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (RLEPAR), també en vigor.  

La Llei 11/2009 deroga la Llei 10/1990 després de quasi 20 anys de vigència. Com a novetats més 
significatives destaquem: 

La llei té una vocació descentralitzadora envers els ajuntaments. A més d’atribuir a aquests 
potestats normatives i d’intervenció, també els atribueix potestats d’inspecció i sanció. Aquestes 
potestat inspectora i sancionadora  tradicionalment, havien estat reservades a la Generalitat, 
tanmateix, aquesta atribució és flexible, ja que es deixa en mans de cada ajuntament la decisió 
d’assumir-les i en cas contrari les ha d’exercir la Generalitat. 

El reglament aprovat té la voluntat de recollir en un únic text normatiu la regulació fins ara dispersa 
en diverses normes (accés i admissió, personal de control i accés, mesures de control de 
l’aforament, horaris, garanties i responsabilitats, entre d’altres). A més regula, amb caràcter 
supletori de la regulació municipal i per a aquells ajuntaments que no tinguin ordenances pròpies, 
disposicions relatives a llicències municipals i altres aspectes propis de les competències 
municipals (DF primera). Per últim, aprova un nou catàleg d’espectacles públics, activitats 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme. 

El règim d’intervenció administrativa és bàsicament el següent: 

 En consonància amb el que estableix la LPCA, la intervenció ambiental de les activitats 
recreatives i els establiments i espais oberts al públic on es duen a terme, s’integra, en forma 
d’informe en el procediment d’autorització que preveu la Llei 11/2009 i el seu reglament. 
També s’integra el control preventiu d’incendis. 

 Els règims d’intervenció previstos són: autorització administrativa de la Generalitat; llicència 
municipal; comunicació prèvia davant la Generalitat i comunicació prèvia davant l’ajuntament.  

 La regla general és que la no resolució en termini de l’autorització o llicència permet entendre-
les denegades per silenci administratiu. 

 Tota autorització, llicència i comunicació prèvia davant l’administració d’un determinat 
establiment públic porta associada la realització d’un o diversos tipus d’espectacles públics o 
d’activitats recreatives.  

En un mateix establiment es poden realitzar diversos espectacles públics i activitats 
recreatives, sempre que compleixi tots es requeriments exigits per a cadascun d’aquests i que 
no siguin incompatibles per normativa o per condicionants físics o tècnics.  
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‐ Es regula un règim de controls periòdics cada 4 anys tant per a les activitats subjectes a 
llicència i autorització com per a les subjectes a comunicacions. Pel que fa a les revisions 
periòdiques, el Decret estableix que les autoritzacions i llicències estaran subjectes a les 
revisions periòdiques que determini la normativa sectorial en matèria de seguretat o prevenció 
i control ambiental, però no en preveuen d’específiquesc en matèria de recreatives. 

 Llicència municipal: (art 95): 

o Establiments oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter 
permanent que no estiguin subjectes a comunicació prèvia  (veure art. 124 del 
Reglament) 

o Establiments oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter 
no permanent desmuntables. 

 Comunicació prèvia: (art. 124 R). 

 Supòsits en què és procedent: 

a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
llicència municipal corresponent 

b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics 

c) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives 
musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones 

d) Els establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat 
fins a 150 persones, i, sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai 
complementari a l’aire lliure 

e) Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg  

En aquest punt, hem remeto a les consideracions que he fet a l’annex IV de la LPCA i al codi 
12.59 d’aquesta llei. 

 

CATÀLEG RÈGIM INTERVENCIÓ 
ESPECTACLES PÚBLICS 

Esp. Cinematogràfic Comunicació 
Esp. Teatral 
Esp. d'audició 
Esp. Musical 
Manifestació festiva 
Esp. de circ 
Altres espectacles 

aforament<=150: Comunicació 
aforament>150: Llicència 

 

ACTIVITATS RECREATIVES 
Bar musical 
Restaurant musical 
Discoteca 
Sala de ball 
Sala de festes amb espectacle 
Sala de concert 
Discoteca de joventut 
Karaoke 
Sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i 
joventut 

aforament<=150: Comunicació 
aforament>150: Llicència 
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Cafè teatre i cafè concert 

Establiment de règim especial 

 
habitants municipi<=50.000: Autorització 

habitants municipi>50.000: Llicència 

Establiment públic amb reservats annexos 
Establiment públic amb reservats annexos que ofereix 
actuacions i espectacles eròtics 

Llicència 

REGULACIÓ SUPLETÒRIA ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 
Restaurant 
Bar 
Restaurant bar 
Saló de banquets 

aforament<=150 i NO espai 
exterior:Comunicació 

aforament>150 o espai exterior: Llicència 

Activitat de joc i apostes 
Activitat esportiva 
Espectacle amb ús d'animals 

aforament<=150: Comunicació 
aforament>150: Llicència 

 

_ Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari: 

Són els que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència, 
autorització o comunicació prèvia per a una activitat o espectacle diferent del que es pretén 
realitzar. També es podrien dur a terme esporàdicament en espais oberts al públic o altres 
establiments que disposen de llicència per a realitzar activitats diferents de les previstes en el 
Reglament. 

o Autorització de la Generalitat: municipis de població igual o inferior a 50.000 
habitants. 

o Llicència municipal: municipis de més de 50.000 habitants o quan es tracti festes i 
revetlles populars. 

- Establiments oberts al públic de règim especial (after hours) (art. 118 reglament): 

Establiments d’activitats musicals subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de 
poder romandre oberts al llarg del dia, en els termes que es determini per ordre del Departament 
competent. 

o Llicència municipal: municipis amb una població superior als 50.000 habitants, amb 
informe vinculant previ de la Generalitat 

o Autorització de la Generalitat: municipis de població igual o inferior a 50.000 
habitants, amb la conformitat prèvia de l’ajuntament afectat. La Generalitat pot 
delegar aquesta competència als municipis que ho sol·licitin. 

 Autoritzacions i llicències provisionals: (art. 122 R) 

L’òrgan competent per atorgar les llicències o autoritzacions d’establiment obert al públic i 
d’establiment de règim especial les pot atorgar amb caràcter provisional, prèvia sol·licitud de 
l’interessat, quan es compleixin els requisits de l’article 122 del reglament i que de forma 
simplificada seria els casos en que l’acta de control inicial indica deficiències que no comportin risc 
per a les persones ni per als béns. 

Aquí voldria fer el comentari  que no em sembla correcte des del punt de vista jurídic atorgar una 
llicència provisional després d’haver atorgat una altra llicència prèvia, la qual tot i que tingui 
condicionada la seva efectivitat a superar el control inicial, ja és un acte declaratiu.  
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Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats , infraestructures i edificis. 

Aquesta Llei va entrar en vigor l’11 de maig de 2010 i encara està pendent de desenvolupament 
reglamentari. 

En l’exposició de motius destaca que, tot i que des de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, la 
intervenció en matèria ambiental i d’incendis va estar integrada, l’experiència adquirida ha reforçat 
la consideració que la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis requereix una regulació 
normativa específica i més completa, tant substancial com procedimental, que doni resposta a les 
necessitats particulars en aquest àmbit. 

La Llei regula en els Annexos I i II els supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de 
la Generalitat i en els articles 21 i següents quin és el règim d’intervenció, que pot ser:   

a) Intervenció prèvia: control preventiu de projectes tècnics mitjançant informe de 
bombers. 

b) Intervenció de comprovació prèvia: immediatament abans de l’inici d’una activitat, de la 
posada en funcionament d’un establiment , de l’ocupació d’un edifici o d’una 
modificació substantiva d’aquests i consisteix en un acte de comprovació in situ. 

c) Intervenció posterior a l’inici de l’activitat: mitjançant inspeccions, controls i règim 
sancionador. 

Per contra, tot i que la Llei reconeix la competència municipal en matèria de prevenció d’incendis i 
la potestat normativa, de control, inspectora, d’informe i sancionadora dels municipis, no defineix 
quins són els supòsits subjectes a intervenció prèvia per part dels ajuntaments i només es regula, 
en l’article 20, el règim d’intervenció municipal. A aquests efectes es distingeix entre els mateixos 
supòsits d’intervenció prèvia, intervenció de comprovació prèvia i intervenció posterior exposats en 
l’anterior paràgraf. 

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya 

Caldrà tenir present també el règim d’intervenció dels establiments on es duen a terme activitats 
que poden tenir incidència en la salut de les persones que s’estableixi en el reglament que 
desplegui la Llei de salut pública. 

Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

Segons l’exposició de motius del Decret llei, la seva finalitat és l’adaptació de la normativa 
reguladora dels equipaments comercials a la Directiva de serveis tot i que va molt més enllà i 
regula aspectes com la localització dels establiments certament discutible des de la perspectiva de 
la Directiva. 

El Decret llei estableix el règim d’intervenció en funció de la superfície i, en alguns casos de la 
ubicació dels establiments dins o fora de la trama urbana consolidada (TUC). 

Segons la superfície els establiments es classifiquen en: 

Petits establiments comercials (PEC) Inferior a 800 m2 
Mitjans establiments comercials 
(MEC) 

De 800 a 1.299 m2 

Grans establiments comercials (GEC) De 1.300 a 2.499 m2 
Grans establiments comercials 
territorials (GECT) 

A partir de 2.500 m2 

I, en funció de la seva singularitat és classifiquen en: 

 Establiments comercials singulars (ECS): venda a l’engròs, venda d’automoció i carburants; 
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de 
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sanejament i els centres de jardineria i vivers. Aquests també es classifiquen, en funció de la 
seva superfície, en PEC, MEC, GEC i GECT. 

 Establiments comercials no singulars (NECS): La resta, inclosos els establiments de venda 
de mobles i les ferreteries i els de venda de productes de bricolatge 

El règim d’intervenció que s’estableix és el següent: 

PEC: de 400 m2 a 799 m2  
 

Comunicació a l’ajuntament (junt. amb l’ambiental) 

MEC: de 800 m2 a 1299 m2 situats en 
TUC 

Comunicació a l’ajuntament (junt. amb l’ambiental) 
 

ECS de 400 a 4.999 m2 Comunicació a l’ajuntament (junt. amb l’ambiental) 
 

ECS de més de 5.000 m2 
 

Llicència comercial de la Generalitat  

GEC: de 1.300 m2 a 2.499 m2 Comunicació a l’ajuntament  
Declaració responsable al departament competent 
en matèria de comerç 

GECT: Igual o més de 2.500 m2 Llicència comercial de la Generalitat 
De 800 m2 fins a 2499 fora de TUC Llicència comercial de la Generalitat  
Establiments comercials en benzineres 
de fins a 200 m2 i fora TUC (si són més 
grans es subjecten als criteris generals) 

Comunicació a Generalitat 

Val a dir que per als establiments amb superfície de venda inferior a 1.300 m2, és a dir per als 
PEC i els MECS. s’estableix que la comunicació “comercial” s’entén efectuada amb la 
comunicació prevista a la LPCA. D’altra banda, no es preveu que aquests establiments hagin de 
presentar amb la comunicació cap document específic en matèria de comerç. Per tant, amb la 
comunicació i documentació de la LPCA serà suficient. 

Finalment cal destacar que ni la LPCA ni el Decret llei que comentem subjecten els comerços de 
superfície inferior a 400 m2 a cap règim de comunicació.   

A més de tota aquesta normativa, que té un caràcter marcadament procedimental, també haurem 
de tenir en compte tota la resta de normativa substantiva, que tot i que no té una incidència tan 
gran a nivell d’organització interna, sí que s’haurà de tenir en compte per a la legalització de les 
activitats així com per als controls, revisions i inspeccions posteriors que es duguin a terme. 

2.- EL PAPER DE LES ORDENANCES MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE LES 
ACTIVITATS: 

2.A) L’ordenança municipal com a instrument de coordinació dels diversos 
procediments sectorials  

Com hem vist, tot aquest conjunt de normatives: 

a) Classifiquen les activitats segons la incidència en el seu àmbit d’aplicació. Aquesta 
classificació no és coincident sinó diferent en cada norma. 

b) Estableixen unes competències i uns règims d’intervenció sobre les activitats en funció 
de l’àmbit que tracten que tampoc coincideixen. 

No obstant aquesta fragmentació de la regulació, la regla general és que sobre una mateixa 
activitat concorrin diversos tipus d’intervencions administratives i controls i, a més, en la majoria de 
les activitats, l’administració competent en les diferents intervencions sectorials és l’ajuntament. 

Conscient d’aquesta realitat, tant la LPCA, com la Llei d’incendis, com la Llei d’activitats 
recreatives,  han fet previsions al respecte.  
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a) Per una banda, contenen disposicions que directament coordinen els diferents procediments 
sectorials. A títol d’exemple: 

La intervenció ambiental en les activitats recreatives, no es fa mitjançant llicència o autorització 
ambiental, sinó que aquest control preventiu ambiental es substitueix per l’informe integrat de les 
matèries ambientals per part de l’òrgan ambiental competent, i si s’escau, per la declaració 
d’impacte ambiental que s’integra en el procediment sectorial regulat per la Llei d’activitats 
recreatives, de manera que si aquest informe o aquesta declaració és desfavorable o si 
determinen mesures correctores pel que fa a emissions, prescripcions tècniques i controls 
periòdics, són vinculants per a l’atorgament de la llicència o autorització de la Llei d’activitats 
recreatives (art. 38 Llei recreatives i art. 56 LPCA). 

Estaríem davant del mateix supòsit en el cas de les activitats de l’annex I.3 de la LPCA, en les 
quals la intervenció ambiental, mitjançant informe o declaració d’impacte ambiental, es farà en el si 
de la tramitació del procediment que reguli la normativa substantiva en matèria d’activitats 
extractives, parcs eòlics i instal.lacions fotovoltàiques  

Aquesta integració queda també clara en l’article 97 del Reglament d’activitats recreatives en el 
qual entre la documentació que s’especifica que ha d’acompanyar la sol·licitud s’inclou: 

 el projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa d’incendis 
 l’estudi d’impacte acústic 
 la documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfaments, contaminació 

acústica, residus i vibracions, i la que s’estableixi a la LPCA 
 la sol·licitud de llicència urbanística, si s’escau. 

O, en el cas de l’actuació preventiva en matèria d’incendis. La Llei d’incendis estableix en l’article 
22 que el control preventiu d’incendis quan la competència correspongui a la Generalitat per 
tractar-se d’activitats de l’annex I o II, es farà mitjançant l’emissió dels informes de prevenció 
d’incendis, que seran sol·licitats preceptivament per l’administració responsable de tramitar la 
llicència d’obres o d’activitats o l’autorització de les modificacions significatives corresponents. El 
sol·licitant haurà d’acompanyar al projecte tècnic d’obres o activitats la documentació que 
s’estableixi per ordre del departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. I 
l’informe que s’emeti de prevenció té caràcter vinculant per a l’Administració sol·licitant. En l’article 
22 es regula el termini de dos mesos a partir de l’entrada de la sol·licitud d’informe al registre de la 
direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis perquè aquesta emeti 
l’informe de prevenció i extinció d’incendis i, en cas  que transcorri el termini sense l’emissió, 
s’entendrà que l’informe és favorable. 

En els supòsits que es tracti d’activitats no incloses en els annexos I o II de la Llei d’incendis, 
també s’estableix una regulació similar, en el sentit que abans de l’atorgament de la resolució del 
procediment de llicència d’obres o d’activitats, l’ens local haurà verificar que els projectes tècnics 
aportats s’ajusten a la normativa vigent de prevenció i seguretat d’incendis.  

També en els supòsits d’actuacions de control inicial hem de recordar que la DA 3a de la Llei 
d’incendis, la DA 3 de la LPCA i la DA 3a del Reglament de recreatives, preveuen que en els 
casos en què abans de l’inici de l’activitat s’hagi de dur a terme una actuació de control inicial 
d’acord amb la llei d’incendis i, alhora, d’acord amb la LPCA, o LEPAR el titular de l’autorització o 
la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d’una entitat col·laboradora de 
l’Administració per tal d’acreditar el compliment de totes tres normatives. 

Un altre exemple de coordinació és el de la comunicació ambiental de les activitats de l’annex III 
de la LPCA (art. 52) amb la resta d’autoritzacions sectorials. La LPCA estableix que la 
comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les 
quals han d’estar emparades  per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la 
comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials 
necessàries per a dur a terme l’activitat. 
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b) I d’altra banda, aquestes normes posen de manifest que la intervenció administrativa sobre les 
activitats des dels diferents sectors s’ha de fer sota els principis d’harmonització, simultaneïtat i 
coordinació, i dins un únic procediment marc que reculli les diverses matèries. 

Aquest procediment marc s’hauria de regular en la normativa de procediment general, cosa que 
no s’ha fet encara. Les lleis esmentades preveuen les situacions transitòries en tant que els 
municipis no disposin d’aquest procediment marc i es remeten als procediments establerts pel 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
o la norma que el substitueixi i a la potestat normativa i d’autoorganització que correspon als ens 
locals. 

Entenc que, mentre no es reguli aquest procediment marc, seran els ajuntaments els que, 
mitjançant ordenança i en exercici de la seva potestat normativa i d’autoorganització, en aquells 
casos en què sobre una mateixa activitat concorrin més d’un tipus de control o intervenció,  hauran 
d’establir el règim de tramitació simultània i coordinació dels diferents procediments. 

Algunes pautes d’actuació ens les dóna la DT 2A de la LPCA quan disposa que els municipis 
hauran de facilitar: 

a) Que les persones interessades a obrir o modificar una activitat puguin presentar una única 
sol·licitud davant de l’Administració competent, que ha d’ésser suficient per a instar les 
diverses intervencions administratives concurrents en l’activitat de què es tracti. 

La Llei d’activitats recreatives estableix en el seu article 38 que les diverses llicències o 
autoritzacions i la resta de tràmits de control preventiu que concorrin en un mateix establiment 
o activitat s’han de sol·licitar simultàniament i, en la mesura que sigui possible, s’han de 
tramitar conjuntament en els termes que s’estableixin per reglament. 

En aquest punt, és important que s’estableixi per ordenança l’obligació d’informar el sol·licitant 
de quines llicències/comunicacions són necessàries per a l’exercici de l’activitat, de la 
documentació que s’haurà de presentar i de la possibilitat de tramitar-les conjuntament. 

b) Informació a les persones interessades sobre l’estat de la tramitació de llurs sol·licituds. 

Aquesta obligació ja es preveu a la LRJPAC i a la Llei 26/2010 de règim jurídic i del 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, però per ordenança s’hauria de 
regular el procediment i vies d’accés a aquesta informació. 

c) Que els diferents tràmits administratius que concorren en una mateixa activitat es puguin dur a 
terme d’una manera simultània. 

Atès que els terminis de tramitació i resolució de les diferents llicències poden no coincidir 
(seria el cas de la llicència d’obres, 2 mesos, i la llicència ambiental, 6 mesos) seria desitjable 
que el reglament de la LPCA i la futura regulació del procediment marc regulessin aquests 
supòsits en el mateix sentit que la llei d’activitats recreatives, és a dir, simplificar i integrar tant 
com sigui possible els diversos tràmits i actuacions i poder aplicar a totes les tramitacions 
d’aquestes llicències i autoritzacions els terminis de la que tingui més durada, i poder establir 
que l’eventual suspensió de tramitació d’una de les llicències o autoritzacions afecti també la 
tramitació de la resta. 

Presentar una proposta sòlida de coordinació dels diferents procediments sectorials, amb els seus 
diversos règims d’intervenció i classificació de les activitats diferents, s’escapa de l’objecte 
d’aquesta intervenció. Des de la Diputació de Barcelona es va assumir el compromís d’elaborar 
una Ordenança model sobre la que s’està treballant. Només apuntaré algunes propostes tot i el 
risc d’intentar simplificar supòsits tan complexos: 

 El control ambiental preventiu de les activitats recreatives es durà a terme en el marc dels 
procediments de la Llei 11/2009. 

 D’acord amb la normativa exposada el control preventiu d’incendis, bé de la Generalitat o 
bé de l’Ajuntament, en el cas que sigui necessària llicència d’activitats o urbanística, es 
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durà a terme en el si de la tramitació d’aquests procediments i preferentment amb el 
d’activitats perquè, en principi, perquè, en principi, la d’obres s’ha de resoldre 
simultàniament o posteriorment a la d’activitats però no abans. 

En aquest cas, per llicència d’activitats hem d’entendre tant llicència ambiental de la LPCA 
com llicència d’activitats recreatives o llicència específica (ex centres de culte). 

En el cas que l’activitat estigui subjecta a autorització ambiental (annex I LPCA), el control 
d’incendis es realitzarà en la tramitació de l’autorització ambiental. 

Si l’activitat només està subjecta a una d’aquestes dues llicències activitats o urbanística, 
el control preventiu d’incendis es durà a terme en la tramitació d’aquesta llicència. Per 
exemple, el cas molt freqüent d’activitats de l’annex III de la LPCA, subjectes a 
comunicació ambiental, en què s’hagin de fer obres. La llicència d’obres serà prèvia a la 
comunicació ambiental. En la tramitació de la llicència d’obres comprovarem, entre d’altres, 
a més del projecte urbanístic, les instal.lacions i incendis. 

 Si l’activitat no està subjecta ni a llicència urbanística ni d’activitats, és a dir, si l’activitat és 
innòcua o està subjecta a comunicació ambiental i, o bé no ha de dur a terme obres o 
aquestes estan subjectes a comunicació:  

a) en el cas que estiguin incloses en l’annex I o II de la Llei d’incendis, a la 
documentació que es presenta amb la comunicació s’haurà d’adjuntar l’informe de 
bombers (control preventiu bombers), 

b) en el cas que la competència de prevenció d’incendis correspongui a l’Ajuntament, 
entenc que s’haurà de dur a terme una intervenció prèvia per part de l’Ajuntament i 
que la comunicació no tindrà validesa a efectes de l’inici de l’activitat fins que 
aquesta intervenció prèvia (mitjançant l’emissió d’informe dels tècnics municipals o 
intervenció d’una ECA) no s’hagi dut a terme. Tornaré sobre aquest punt més 
endavant quan em refereixi al contingut de l’ordenança en matèria d’incendis i a la 
possibilitat d’excloure determinades activitats del control preventiu d’incendis i 
subjectar-les a comunicació.  

D’acord amb el marc normatiu vigent, en la meva opinió, no crec que sigui possible la 
creació d’una llicència d’obertura d’establiments per al control d’incendis en aquests 
supòsits, sinó que l’actuació de control previ s’haurà de realitzar mitjançant informe 
municipal o d’una entitat col·laboradora perquè entenc que és la mesura més 
proporcional (de manera similar a la que està prevista per a algunes activitats de 
l’annex III de la LPCA que hagin de presentar el certificat de vectors o emissions d’una 
entitat col·laboradora o tècnics municipals). 

 Altres aspectes que també s’hauran de regular: 

_ La coordinació dels diferents règims de controls i revisions periòdics. 
_ L’òrgan responsable 
_ La documentació a presentar i els models de documents  
_ La informació a l’interessat sobre les autoritzacions necessàries  

 

2.B) L’ordenança municipal com a instrument per completar el marc normatiu. 
Remissions.  

A més de la coordinació entre procediments sectorials, les ordenances poden regular aquells 
aspectes sobre els quals les pròpies lleis es remeten al que s’estableixi en la normativa municipal. 

En l’àmbit de la Llei de prevenció i control ambiental (LPCA) haurem d’esperar l’aprovació del 
futurs reglaments de desenvolupament de la llei per determinar quin és el marge que els ens 
locals tindran per regular per ordenança. Al meu entendre, el text que es va subjectar a exposició 
pública té un caràcter força reglamentista i en algun precepte el contingut seria desitjable que es 
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regulés amb caràcter supletori de les ordenances municipals (en el mateix sentit que es fa en la 
DF 1a del Reglament de la Llei d’activitats recreatives) només d’aplicació en aquells municipis que 
no tinguin ordenances pròpies o aquestes no disposin res al respecte, perquè entenc que afecta a 
la capacitat normativa i organitzativa de l’Ajuntament. 

Amb la consideració anterior, i sense tenir caràcter exhaustiu, l’ordenança podrà regular: 

 La composició de la ponència ambiental i la constitució o no en municipis entre 20.000 i 
50.000 habitants 

 El format de presentació de la sol·licitud de llicència ambiental. 

L’article 39.5 de la LPCA disposa que la documentació necessària per sol·licitar la llicència o 
les modificacions posteriors de l’activitat s’han de presentar en el format i el suport informàtics 
que fixi l’ajuntament competent.  

Entenc que no s’està referint a la documentació, que es regula en el mateix article, sinó al 
format. 

 Control inicial de les activitats de l’annex II: 

El control inicial en les activitats de l’annex I serà efectuat per EAC. Per ordenança municipal 
es podrà determinar que el control inicial de les activitats de l’annex II el puguin efectuar els 
tècnics municipals o les EAC (art. 69), tot respectant el que disposen les DA 3ª de la LPCA i 
LEPAR, ja esmentades.  

Actuacions de control periòdic de les activitats de l’annex II subjectes a llicència municipal 

Per ordenança es podrà regular, primer, que les actuacions de control periòdic es duguin a 
terme bé mitjançant entitats col·laboradores de l’Administració ambiental o bé per tècnics 
municipals. Segon, podran determinar que en determinades tipologies d’activitats sigui 
innecessari efectuar controls periòdics. I tercer, la periodicitat dels controls periòdics 
d’aquestes activitats, entenent que si no es fixa s’aplicarà la que, amb caràcter orientatiu, 
estableix la LPCA, que és cada sis anys.  

 Subjectar a comunicació determinades activitats de l’annex II. 

Establir que determinades activitats de l’annex II subjectes al règim de llicència ambiental, 
situades en determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística determinada, es 
sotmetin al règim de comunicació sempre tenint en compte les limitacions de l’article 7.1, que 
exceptua d’aquesta facultat les activitats incloses en l’annex II sotmeses a consulta prèvia 
respecte a la subjecció o no a avaluació d’impacte ambiental i les activitats subjectes als 
informes preceptius de la Generalitat en matèria de medi ambient que regulen els articles 42 
(residus, aire i aigua) i 43 (prevenció d’incendis forestals) i les activitats ramaderes de l’article 
67. 

 Certificació de vectors i emissions de les activitats de l’annex III. 

L’article 52.4 de la LPCA estableix que en els casos que es determinin per reglament, atenent 
la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, 
lluminositat i d’altres i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, caldrà acompanyar 
també la comunicació d’una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals.  

El projecte de decret fixa els supòsits en que caldrà aquesta certificació, però per ordenança 
s’haurà d’establir qui l’haurà d’emetre, si una EAC o els serveis tècnics municipals.  

 Controls periòdics de les activitats sotmeses a comunicació 

D’acord amb l’article 73 també s’haurà de determinar per ordenança si les activitats de l’annex 
III es subjecten a autocontrols periòdics quan produeixin emissions a l’atmosfera com ara 
sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus. 

 Regulació de les activitats innòcues:  
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Tot i que no estan subjectes a la LPCA, per ordenança també s’hauria de regular si les 
activitats innòcues es subjecten a comunicació o a declaració responsable, tenint en compte 
els principis de la Directiva de serveis i normativa de desplegament i la documentació a 
presentar. 

Pel que fa a les activitats recreatives, l’article 26 de la Llei 11/2009 estableix que els 
ajuntaments, per mitjà d’ordenances, poden sotmetre els espectacles públics, les activitats 
recreatives i els establiments oberts al públic a requisits i condicions addicionals als establerts 
amb caràcter general. 

En el moment de l’aprovació inicial d’una ordenança o, si escau, en el moment d’iniciar el tràmit 
d’informació pública i audiència, es pot acordar que se suspengui la tramitació de llicències o 
autoritzacions de la Llei 11/2009, suspensió que es pot mantenir fins a la promulgació de 
l’ordenança, però en cap cas no pot excedir el termini d’un any. 

Aquestes ordenances podran establir: 

a) Prohibicions, limitacions o restriccions per a evitar la concentració excessiva d’establiments 
oberts al públic i d’activitats recreatives o per a garantir-ne la coexistència amb altres 
activitats humanes o socials. 

b) Requisits constructius especials per a assegurar les millors condicions possibles de 
seguretat, accessibilitat, salubritat, respecte pel medi ambient i comoditat per a afavorir el 
desenvolupament de la creativitat artística 

c) L’exigència de serveis de seguretat, d’emergències o sanitaris per a assegurar la protecció 
de la integritat i la salut de les persones que participen en els espectacles públics i les 
activitats recreatives 

d) Els requisits i les condicions especials que exigeixen per a atorgar les llicències. 

Com hem comentat, el reglament estableix en la seva DF una sèrie d’articles que s’apliquen 
supletòriament en defecte de regulació per ordenança municipal. Alguns d’aquests preceptes 
d’aplicació supletòria, i per tant, que per ordenança es pot establir una regulació diferent són els 
següents: 

 Establiments d’activitats musicals: 

L’article 40 del Reglament estableix un seguit de supòsits en els que no es podran instal·lar els 
establiments d’activitats musicals (per ex: en contigüitat amb habitatges o amb solars 
qualificats per a l’ús residencial llevat dels bars musicals i dels restaurants musicals, tret del 
que disposin els plans d’ordenació urbanística municipal). Aquestes limitacions d’emplaçament 
s’aplicaran en defecte de regulació municipal al respecte. 

 Establiments en els quals s’exerceixen activitats de naturalesa sexual: 

Mitjançant ordenances municipals o normativa urbanística es podran establir limitacions o 
condicions d’emplaçament i altres requisits. En el seu defecte s’aplicaran els que determinen 
l’article 41 del Reglament. 

 Contingut de la sol·licitud i la documentació annexa a la sol·licitud de llicència municipal 
(arts. 96 i 97).  

El reglament determina un contingut en defecte de regulació municipal que per ordenança es 
podria modificar. 

 Controls inicials i periòdics:  

L’article 130 del Reglament estableix que l’ens local podrà determinar que els controls inicials 
(només per a les activitats subjectes a llicència) i periòdics siguin duts a terme per entitats 
col·laboradores de l’Administració o pels serveis tècnics municipals. També es regula de forma 
supletòria la documentació que cal presentar, l’objecte del control, el procediment i el contingut 
de l’acta i de l’informe de control. Per últim, s’estableix que els controls periòdics tant per a les 
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activitats subjectes a autorització, llicència o comunicació, s’haurà d’efectuar cada quatre anys, 
periodicitat que podria ser objecte de modificació per ordenança pel que fa a les llicències o 
comunicacions. 

 Transmissió de les llicències:  

L’article 36 de la Llei 11/2009 a més d’establir que els canvis de titularitat dels establiments 
oberts al públic no necessiten cap autorització ni llicència nova, però sí una comunicació per 
escrit, obre les portes a exigir via ordenança municipal algun requisit addicional a la simple 
acreditació de la subrogació dels nous titulars, com per exemple podria ser, una declaració 
responsable de què no s’han efectuat canvis ni modificacions. 

 Contingut de la comunicació:  

L’article 125 del RLEPAR estableix que la comunicació prèvia ha d’anar acompanyada de la 
documentació següent: 

a) Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts 
en el Reglament 

b) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances 

A més l’article 33 també exigeix l’estudi d’impacte acústic. 

En la web del Departament d’interior s’han penjat uns models del contingut de la comunicació 
que estableixen la mateixa documentació, sense que, d’acord amb la normativa, sigui 
necessari, a efectes de la LEPAR, la presentació de projecte o memòria. Hem de fer també 
l’observació de que l’article 125 no té caràcter supletori.  

En l’article 134 del RLEPAR que regula la documentació a presentar per a les actuacions de 
control, es regula que en el moment de realitzar les actuacions de control s’haurà de 
presentar, entre d’altres, la llicència, autorització o comunicació, acompanyada del projecte 
tècnic o de la memòria.  

Per últim, quedaria analitzar quin marge deixa la Llei 3/2010, d’incendis1 a la regulació municipal. 
Atès que en aquests moments només disposem del text de la llei, amb moltes remissions al futur 
reglament, i encara no coneixem cap projecte, únicament faré esment del que crec que, des de la 
perspectiva municipal, seria recomanable incorprar en aquest reglament. 

Com s’ha explicat, la Llei d’incendis únicament defineix quins són els supòsits sotmesos al control 
preventiu de l’Administració de la Generalitat (annexos I i II de la Llei) però, tot i que es reconeix la 
competència municipal en aquesta matèria (art. 7), no es concreta quins són els supòsits en què 
l’administració municipal haurà d’efectuar el control preventiu d’incendis en les activitats i 
instal·lacions. És a dir, no tenim un llistat o annex similar que defineixi sobre quines activitats l’ens 
local ha d’efectuar el control preventiu en matèria d’incendis.  

Davant aquesta regulació, i a falta de desenvolupament reglamentari, entenc que es podria 
interpretar que totes les activitats que no estan incloses en l’annex I i II de la Llei, i per tant, que 
l’administració competent és la Generalitat, estan subjectes a control preventiu de prevenció 
d’incendis per part dels municipis.  

Aquesta és una interpretació que no es pacífica, ja que d’una interpretació literal de l’article 8.1 i 
de l’article 20.1 de la Llei d’incendis podria deduir-se també que únicament es podria efectuar el 

                                                 

1 En aquest apartat he tingut en compte el document provisional de la  “Guia orientativa per facilitar 
l’aplicació de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments activitats, infraestructures i edificis” que ha estat fruit de la tasca 
realitzada per un grup de treball en la que ha format part personal tècnic i jurídic de la Diputació de 
Barcelona i de la Federació de Municipis de Catalunya i tècnics dels Ajuntaments de Girona, de Reus, de 
Castellbisbal, de Caldes de Montbui i dels consells comarcals del Vallès oriental i Vallès occidental” . 
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control preventiu d’incendis per part dels municipis si existeix una llicència d’activitats o d’obres i, 
per tant, no en els supòsits de comunicació d’obres o d’activitats. Al meu entendre, aquesta no 
hauria de ser la interpretació que es faci, perquè, si estem dient que hem separat incendis de la 
LPCA i la LEPAR perquè la incidència pot ser diferent, perquè ara les hem de vincular? I per una 
altra part, que passaria si un ajuntament passa una activitat de l’annex II de la LPCA a 
comunicació, es podria donar el cas que segons el municipi la mateixa activitat estaria subjecta a 
intervenció municipal d’incendis o no segons el terme municipal en que es pretengui implantar. I 
per una altra banda, que passaria en activitats subjectes a comunicació ambiental/recreatives o 
innòcues i que estiguin dins l’annex I i II de la Llei d’incendis, aplicaríem el mateix criteri i no les 
subjectaríem a control preventiu de bombers? 

Una altra cosa, es determinar: 

a) si cal control preventiu municipal respecte de totes les activitats que no estan en 
l’annex I o II de la Llei d’incendis o, si podem fer un tall i algunes d’aquestes activitats, 
per la seva baixa o nul·la incidència no han d’estar subjectes a control preventiu i 
bastarà una declaració responsable o un certificat d’un tècnic que es presenti en la 
comunicació. 

b) Si cal el control preventiu d’incendis municipal, determinar qui l’ha de fer, si els tècnics 
municipals o entitats de control 

Per ordenança municipal, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 20.1 de la llei, es poden 
determinar els supòsits en què caldria efectuar aquest control preventiu i aquells supòsits en què 
no seria necessari. En aquest sentit, des de FMC i en el si d’un grup de treball del que forma part 
el personal de l’Oficina d’Activitats i Urbanisme de la Diputació, s’està treballant en una guia 
orientativa en la qual es fa una proposta de supòsits en els quals caldria el control preventiu de 
l’Ajuntament. Tot i així, crec que seria desitjable que el reglament de la Llei 3/2010 recollís aquesta 
proposta o la que tècnicament sigui més correcta i la incorporés en un annex III (activitats 
d’incidència en matèria d’incendis competència dels ajuntaments) per donar seguretat jurídica i 
evitar que els supòsits subjectes a intervenció preventiva en matèria d’incendis siguin diferents 
segons el municipi en què es vulgui implantar l’activitat.  

Per ordenança municipal també es podrà regular: 

 Control preventiu (el que té per objecte verificar que el projecte tècnic presentat compleix 
les mesures de seguretat en matèria d’incendis) 

a) En primer lloc, respecte de qui ha de fer el control preventiu la Llei estableix en el cas 
dels annexos I i II que aquest correspon a la direcció general competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, per mitjà dels òrgans que es determinin per reglament i, 
si escau, per mitjà d’entitats col·laboradores. Tot i que en l’article 20 no es conté una 
regulació similar, entenc que també per ordenança es poden regular els mateixos 
supòsits.   

b) Documentació que l’interessat ha de presentar per poder emetre el corresponent 
informe en matèria de prevenció i extinció d’incendis.  

En aquest sentit, en els casos en que la competència recau en la Generalitat, la Llei 
determina que la documentació s’establirà per Ordre de la Conselleria. En aquests 
moments encara no s’ha aprovat aquesta ordre, però si que en la web del departament 
d’interior podem trobar una relació de documentació que s’exigeix en els supòsits de 
l’annex I i II. D’acord amb la interpretació que s’ha fet en el grup de treball, sembla que 
sigui raonable tècnicament demanar la mateixa documentació pels casos en que la 
intervenció correspon als ajuntaments. 

c) Regular els efectes de la no emissió de l’informe d’incendis en termini per als casos en 
què informi el propi ajuntament. L’article 22.7 de la Llei d’incendis estableix pel cas que 
sigui competent la Generalitat l’efecte favorable de l’informe en cas que aquest no 
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s’evacuï en el termini de 2 mesos. En aquest sentit, caldria fixar el mateix efecte en cas 
que no s’emeti l’informe municipal en el termini que s’estableixi. 

d) Termini per emetre l’informe. 

 Control inicial o acta de comprovació inicial (es realitza un cop ja atorgada la llicència i 
abans de l’inici de l’activitat) 

a) L’article 20.1 de la Llei estableix que l’acta de comprovació es farà en els casos en què 
la normativa tècnica corresponent o la normativa municipal estableixin la seva 
necessitat. Per tant, per ordenança es podran establir els supòsits (quan el municipi 
sigui competent i sigui necessari el control preventiu).  

b) També és podrà regular per ordenança qui farà aquest control inicial, si els serveis 
tècnics municipals o una entitat col·laboradora de l’administració (en el cas d’activitats 
de l’annex I i II l’acta de comprovació correspon a una entitat col·laboradora de 
l’Administració: art. 25). Aquesta regulació no podrà anar en contra del que estableixen 
les DA terceres de la LPCA i de la pròpia Llei 3/2009 que estableixen que en els casos 
en què abans de l’inici de l’activitat s’hagi de dur a terme una actuació de control inicial 
d’acord amb la Llei d’incendis i, alhora, d’acord amb la LPCA/LEPAR, el titular de 
l’autorització o la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d’una 
entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’acreditar el compliment d’ambdues 
normatives. 

2c) Les ordenances fiscals 

Davant d’aquest nou marc normatiu, també s’han d’adaptar les ordenances fiscals de les taxes per 
a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les activitats, ja sigui en casos de 
llicències, comunicacions prèvies, declaracions responsables i pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat.  

En aquest punt em remeto a la regulació de l’Ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona 
per a l’any 2011 (Ordenança fiscal núm. 21). 

3.- EL PAS DEL CONTROL PREVENTIU AL CONTROL A POSTERIORI 

En els apartats anteriors hem analitzat quin és el marc normatiu en el que ens trobem i quins són 
els aspectes que les ordenances municipals, en exercici de la potestat normativa i 
d’autoorganització, poden regular. 

El canvi més important que introdueixen totes aquestes normes és el passar en la implantació de 
les activitats d’un model d’intervenció preventiva, mitjançant autorització o llicència, a un model 
d’intervenció a posteriori, mitjançant el règim de comunicació. 

Com a prèvia, m’agradaria fer algunes reflexions: 

Que s’estableixi un règim simplificat d’intervenció mitjançant comunicació, en cap cas ha de 
comportar una disminució dels requeriments substantius (tècnics, ambientals, de seguretat, salut, 
...) de les activitats. 

El règim de comunicació no és un règim d’intervenció nou, ja existia i alguns ajuntaments ja 
l’aplicaven per a les activitats de l’annex III de la LIIAA. Però sí que és nou el reforçament de les 
garanties en la seva aplicació que es fa tant des de la normativa sectorial com des de la normativa 
bàsica local i de procediment administratiu a la qual hem fet referència a l’inici. 

En aquest sentit, es reforça la responsabilitat del titular de l’activitat i dels tècnics projectistes. 
L’inici de l’activitat, prèvia comunicació, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions 
previstos en les diferents normatives analitzades i, sens perjudici que per iniciar l’activitat s’haurà 
de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb altra  
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normativa siguin preceptius. A més es tipifiquen com a infracció greu, amb sancions econòmiques 
importants, el presentar documents o dades que no s’ajustin a la realitat i el falsejar, per acció o 
omissió, els certificats tècnics i altres actes de control o verificació. 

Per tant, el règim de comunicació suposarà un canvi en la manera d’operar de tots els agents 
implicats: 

a) Per una banda, els titulars de les activitats i tècnics que no es podran emparar en la supervisió 
que fan els tècnics municipals i presentar projectes i certificacions deficients o amb 
mancances.  

b) Per una altra banda, els tècnics municipals passaran d’avaluar projectes i tramitar llicències, a 
realitzar actuacions de control a posteriori de les activitats, amb les dificultats que comporten 
les actuacions sobre fets consumats 

c) I per últim, també és necessari que els estaments judicials interioritzin aquest trasllat de 
responsabilitat.  

Passar a un règim generalitzat de la comunicació, a més dels canvis procedimentals i de 
tramitació que hem comentat en l’apartat referit a les ordenances, crec que hauria d’anar 
acompanyat de canvis organitzatius interns i un reforçament de mecanismes d’intervenció 
administrativa a posteriori, que fins ara tenien un caràcter més secundari. 

Pel que fa a l’àmbit de l’organització interna, hem fet referència a la coordinació dels diferents 
procediments d’obres, ambientals, recreatives, salut i comerç i la necessitat de tramitacions 
simultànies. A més de definir el marc normatiu mitjançant ordenances, l’organització municipal 
s’ha de preparar per fer realitat aquestes tramitacions simultànies. En aquest sentit, crec que és 
important el reforçar la coordinació dels diferents departaments i en especial els d’obres 
amb els d’activitats, tant per evitar demanar al titular informació que ja ha estat objecte de 
verificació per part de l’ajuntament com per poder tenir una visió complerta de l’activitat i de 
l’establiment que ens permeti que les actuacions inspectores i controls siguin realment efectives.  

Per una altra banda s’ha de reforçar l’activitat inspectora, la puntual evidentment, amb motiu de 
denúncia o indicis de risc o irregularitats, però també les actuacions d’inspeccions sistemàtiques 
en aplicació de plans i programes d’inspecció. 

És evident que en aquest sistema es reduirà l’activitat de despatx i s’haurà de reforçar l’activitat de 
comprovació i inspecció in situ. I segurament, la col·laboració entre els departaments d’obres i 
activitats amb els de la policia local haurà de ser també més estreta.  

Els recursos personals, tècnics i econòmics els municipis condicionaran l’abast d’aquestes 
inspeccions i les entitats supramunicipals hauran de cooperar amb els ajuntaments que no 
comptin amb recursos suficients perquè es puguin dur a terme.  

Des d’un punt de vista més concret, s’haurà de decidir si, per exemple, una vegada presentada la 
comunicació ambiental o de recreatives, amb la documentació que determina la normativa, es 
realitzarà per part de l’ajuntament, a més de la verificació formal, una actuació de comprovació in 
situ (tot i que entenc, que en puritat, l’inici de l’activitat no pot quedar condicionat a aquesta 
actuació de comprovació, sens perjudici del control preventiu en matèria d’incendis atenent al que 
disposa l’article 20.2 de la Llei 3/2010). També seria convenient instaurar un programa i protocols 
d’inspeccions periòdiques que vindrà definit per la tipologia d’activitats i característiques i recursos 
de cada municipi. 

Però perquè el model de comunicació funcioni, els ajuntaments han de disposar d’uns 
mecanismes d’intervenció a posteriori efectius i àgils per poder actuar davant dels 
incompliments, les irregularitats i les actuacions clandestines. I aquests mecanismes s’han 
d’exercitar si volem que les activitats que s’implantin compleixen els requisits normatius i 
d’emplaçament exigibles.  Per això, s’ha de reforçar l’exercici de la potestat sancionadora i de 
restabliment de la legalitat.  
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Aquest nou conjunt normatiu introdueix noves mesures per reforçar la intervenció a posteriori, i en 
concret: 

‐ Eleva les sancions econòmiques de les faltes i introdueix sancions de caràcter no pecuniari 
(com la revocació de la llicència, la clausura total o parcial de les instal.lacions, la publicitat de 
la sanció, la inhabilitació per a l’exercici, l’avançament de l’hora de tancament, el decomís, ...) 

‐ Regula mesures de caràcter provisional en cas de risc i per garantir l’efectivitat de les mesures 
sancionadores que s’adoptin; 

‐ Introdueix mesures de reparació dels danys ocasionats; i 

‐ Reforça les mesures d’execució forçosa i multes coercitives per fer efectives les resolucions. 

Per últim, si volem que es respecti el sistema, també s’ha d’actuar davant les activitats que 
s’implanten de manera clandestina i restablir la legalitat infringida. 

 4.- EINES DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA I BASES DE DADES CENTRALITZADES 

Aquest punt no serà objecte d’anàlisi en aquesta intervenció perquè el canvi organitzatiu no prové 
de la normativa d’activitats, sinó de regulació general com són la Llei estatal 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics o de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i serien objecte d’una altra intervenció 
d’algú més expert en la matèria. 

De fet, en les lleis d’activitats que hem comentat ja es fan referències directes a la tramitació 
telemàtica, a la presentació electrònica de sol·licituds, a la constitució de bases de dades 
ambientals d’accés públic, a la publicitat de les autoritzacions, llicències i comunicacions i el seu 
accés telemàtic, a les finestretes úniques, etc.  

Però he volgut acabar amb aquest apunt, perquè crec que serà un dels canvis més importants a 
nivell organitzatiu i de relació amb els ciutadans en els futurs anys.  

5.- CONCLUSIONS 

Com a conclusions, els ajuntaments tenen davant importants reptes organitzatius: 

1.- Adaptar-se al sistema de control a posteriori mitjançant els mecanismes de controls, 
inspeccions, sancionadors, d’execucions forçoses i de restabliment de la legalitat 

2.- L’estreta col·laboració entre els diferents departaments, en especial obres amb activitats. 

3.- Dotar-se d’un marc normatiu que permeti la coordinació dels diferents procediments 
d’intervenció sectorials sobre les activitats 

4.- Treballar per fer realitat l’administració electrònica 

 

 

Barcelona, 22 d’octubre 2010 
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Introducció 
 
Energia i ciutat 
Es considera que la ciutat és de les creacions més complexes que ha produït la humanitat. L'art de fer 

les urbs ha anat evolucionant i avançant. Aquest coneixement ha anat reposant a un ritme relativament 

lent, condicionat pel temps necessari perquè les noves experiències donin fruit. Però l'imperatiu 

energètic, el que es deu tant als pertorbats mercats dels recursos energètics com el ja innegable impacte 

ambiental de molts processos de transformació d'aquests recursos, obliga a qüestionar el model de la 

ciutat moderna. No obstant això, la gran inèrcia intrínseca al procés d'aprenentatge sobre un organisme 

tan complex com és la ciutat, fa que es segueixi projectant i es segueixi construint sota la premissa 

d'energia barata, fàcilment accessible i obviant els efectes nocius dels principals recursos energètics. 

 

Energia com a bé escàs 
Però, aquesta dinàmica, pel que fa al consum ineficient de l'energia, no és exclusiva dels processos 

complexos. Els patrons del consum energètic desenfrenat es repeteixen fins a les tasques més trivials, 

cosa que no ha d'estranyar ja que la formula 'consum igual a benestar' ens arriba contínuament a través 

dels mitjans de comunicació massiva. El concepte de 'usar i llençar' s'ha convertit en el pensament 

dominant de les societats desenvolupades i aquest comporta una cada vegada més alta demanda 

d'energia. 

 

Repte de canvi del paradigma 
El canvi del paradigma energètic serà, probablement, el major repte de la humanitat al llarg de, com a 

mínim, la primera meitat del segle XXI. Aparentment, és un repte tecnològic, però en realitat és més 

un repte social i intel·lectual. Es tracta d’un procés que necessita canvis profunds en els hàbits dels 

ciutadans i en la pràctica professional de les diferents disciplines. 

 

Ciutat - l'escenari principal 
Aquest canvi del paradigma energètic s'ha de produir a les ciutats ja que són punts d'altíssima 

concentració del consum. Noves ciutats o, en el nostre entorn, les extensions són la millor oportunitat 

per impulsar el canvi, per reduir el impacte negatiu sobre l’entorn i la dependència i la vulnerabilitat 

del territori, causats per la creixent demanda energètica. 

                                                 
1 Aquest text acompanya la presentació en power point  
 



 

Per altra banda, els estats membres de la UE han acordat promoure conjuntament la Directiva relativa 

al rendiment energètic dels edificis segons la qual a partir del 2018 els edificis públics i a partir del 

2020 tots els edificis nous haurien de tenir el consum energètic que s’aproximi a zero. Per assolir 

quests objectius, un planejament urbanístic adient es absolutament necessari ja que crea la base per un 

disseny i un comportament adequat d’edificis.  

 

A la nostra manera d'entendre, el concepte d'una aproximació contemporània al territori comporta 

intrínsecament una mirada local considerant el clima, la geografia, l'economia i la cultura del lloc. 

 

Idees força 
 
Fluxos circulars 
D'acord amb les tesis contemporànies de l'ecologia urbana i els conceptes sobre el metabolisme urbà, 

la idea és convertir els fluxos de matèria, absolutament lineals a la ciutat convencional, en fluxos 

circulars en la major mesura possible. Això significa reduir la importació de recursos així com 

l'exportació de residus, reutilitzant i reciclant la major possible quantitat de matèria. Pel que fa a 

l'energia, al contrari del que moltes vegades es diu, l'energia no es pot reciclar, tal com indica 

l’inapel·lable segon principi de la termodinàmica. No obstant això, es pot reduir la demanda mitjançant 

un disseny més optimitzat, tant de l'arquitectura com de les infraestructures, es poden aprofitar els 

recursos locals i es pot fomentar l'ús de l'energia en cascada, encadenant els processos de tal manera 

que l'energia residual d’un sigui l'energia útil de l'altre. Tot i que el ràtio utilitzable de l'energia 

(l’exergia) va disminuint, abans de dissipar-ne a l'entorn i d'aquesta forma perdre-la definitivament, 

podem usar-ne per les funcions amb una menor exigència exergètica. 

 

La tesi de metabolisme circular es pot desenvolupar en els diferents àmbits que abasta un projecte 

d'urbanització: reducció de l'afectació del balanç energètic natural del territori a urbanitzar, integració 

de les infraestructures de serveis urbans, potenciació del paisatge funcional i fomentant l'aplicació de 

criteris de ecologia industrial als processos productius. 

 
Aproximació integral-unificada: Aigua-Energia-Residus 
L'aproximació convencional considera aquests tres fluxos per separat i considera el disseny de les 

corresponents infraestructures de forma independent. Però, tant el cicle de l'aigua com el tractament de 

residus d'una banda necessiten energia i, d'altra, són potencials fonts d'aquesta. L'aproximació integral 

busca les sinergies entre les infraestructures relacionades amb aquests tres fluxos, amb l'objectiu de 

reduir els consums dels recursos en qüestió. 

 

Paisatge funcional – Microclima 
L'aigua atmosfèrica (precipitacions i condensacions) és una part molt rellevant en el balanç d'energia i 

matèria d'un territori. Segons el grau d'alteració d'aquest balanç, pel fet de generar un entorn construït, 

la variació del microclima serà major o menor, resultant en el fenomen anomenat l'illa de calor urbana. 

El impacte negatiu d’aquest fenomen es molt notable a l’estiu quan disminueix la sensació del confort 

tan en espais exteriors com a interiors no climatitzats o es dispara la demanda d’aire condicionat. 

 



Ecologia Industrial 
L'ecologia industrial, mitjançant una mirada eco-sistèmica d'un entorn industrial (o antropitzat en 

general), tracta d'encadenar diferents processos industrials partint de la base que el residu d'un procés 

productiu pot ser la matèria primera de l'altre. D'aquesta manera,  es generen nous fluxos de matèria i 

energia més optimitzats a nivell local, reduint la quantitat dels residus, i es realitza un aprofitament 

més òptim dels recursos. 

Evidentment, això també comporta un efecte econòmic positiu. Encara que és una corrent relativament 

nova, hi ha exemples pràctics d'èxit com per exemple el polígon danès de Kalundborg, el port de 

Rotterdam i el seu polígon industrial o el barri Hammersby de Estocolm. Encara que al començament 

d'un projecte és difícil identificar amb claredat les eventuals oportunitats, la ubicació física d'algunes 

infraestructures en un futur pot facilitar les connexions funcionals entre diferents peces. 

 

Un procés continu Planificació-Realització-Gestió en ús 
Tot i que el planejament / disseny i la realització recullen els criteris més avançats i incorporin l'última 

tecnologia, el resultat final del comportament del 'organisme social' en gran mesura depèn del 

comportament individual dels residents / ocupants del territori. La resposta de l'usuari és 

definitivament el factor determinant. Per això caldrà preveure una contínua comunicació, educació de 

la comunitat local, monitorització dels fluxos metabòlics i una gestió de les noves infraestructures i 

dels processos dins de la comunitat (fomentar els vincles que aconsella l'ecologia industrial). És 

aconsellable plantejar, dins dels models d’explotació en la fase d’ús,  models evolutius 

d'autoaprenentatge i autoorganització. 

 

Demanda de fred creixent 
Son varis factors els que indueixen una necessitat creixent de refredament d’espais dins del entorn 

urbà: Escalfament global, Clima Mediterrani, Efecte Illa calor, Arquitectura genèrica, Ús massiu 

d’aparells electrònics, Sobrealimentació, etc. 

 

Encara que la influencia d’aquests factors es obvia, comentarem dos d’ells: 

 

L'illa de calor urbana es produeix degut a l’estructura física del teixit urbà, que capta mes radiació 

solar del que faria un entorn no urbanitzat i l’emmagatzema. A la vegada, en l’àmbit urbà es redueix la 

força del vent, que és un dels elements que influeix en la dissipació del calor emmagatzemat. 

Donat que la demanda de refrigeració a tota Catalunya, però sobre tot a la zona costanera, està pujant 

de forma molt important, el tractament correcte d’aquest tema a les noves zones urbanes es considera 

molt important. 

Es la arquitectura genèrica, la que nega la importància del entorn local, que força les situacions 

inadequades amb excés de l’ús de vidre, pell d’edificis de colors foscos (ciutat mediterrània tradicional 

mai ha estat fosca) que confia en la força bruta de les màquines 

I portant a l’extrem l’idea racional-positivista de que la natura serveix per ser dominada per l’home. 

 

 

 
 
 



 
Aproximació al projecte 
 

Es proposa abordar la qüestió de la energia en la planificació urbanística  a partir de la  seqüència: 

reducció de la demanda, ús eficient de la energia, aprofitament de la energia residual i finalment 

implementació de las energies renovables. Restringir el tema a la captació de recursos renovables sense 

haver fet l’exercici de reduir les demandes i aplicar les tecnologies més econòmiques seria un greu 

error ja que la densitat de potencia de recursos renovables es molt baixa, cosa que ens obligaria a 

sacrificar grans extensions del territori per la seva captació y amb unes inversions econòmiques 

difícilment assolibles. 

 

 
 

Per això, plantegem començar l’anàlisi por la banda de la demanda i intentar treballar, dins d’un 

projecte d’urbanització,  en la reducció de aquesta mitjançant la forma i la pell de la ciutat. 

 

En una segona fase, es desenvolupen les propostes relacionades amb el costat de la oferta de la energia, 

incorporant les infrastructures energètiques, tan les relacionades amb la captació o generació d’energia 

com les de distribució i subministrament eficient.  

 

Per determinar les possibilitats d'aconseguir una sensació de confort adequat mitjançant solucions 

bioclimàtiques ( no només per a edificis – cosa que tracta l’arquitectura, sinó també a nivell d’espais 

oberts), és important analitzar les condicions locals: els vents locals, el binomi temperatura-humitat de 

l’aire i la radiació solar. Aquesta última és, sens dubte, important com a potencial font de generació 

d’energia in situ però, encara més, per ser el component de més pes en el balanç energètic del territori 

en qüestió. 

 

Per determinar les potencialitats microclimàtiques i les estratègies de creació de confort amb l’ús 

reduït de l’energia exògena, a continuació s’exposa un breu anàlisi de temperatures i humitats. El 

binomi temperatura-humitat de l'aire, que es pot  representar al diagrama psicromètric, determina en 

gran part la sensació de confort. En aquest diagrama es pot identificar la zona de confort tèrmic, així 

com unes zones complementàries, que senyalen el potencial per aplicar diferents tècniques de 

climatització no convencional i més eficient.  

 

 



 

Cal destacar que, per un correcte anàlisi, és necessari fer servir dades horàries relatives a l’aire ambient 

i no mitjanes diàries o mensuals ja que aquestes últimes desdibuixen la informació i els resultats 

extrets d’aquesta mena de procediment serien completament inútils. Les dades meteorològiques es 

poden obtenir a partir de les mesures de les estacions meteorològiques de la xarxa del Servei 

Meteorològic de Catalunya (cal tenir un període prou representatiu – 10 anys) o del denominat any 

meteorològic tipus (Typical Metheorogical Year - TMY), que conté els valors horaris de diferents 

variables climàtiques. Aquesta informació es pot trobar en diferents base de dades como per exemple  

METEONORM,  

 

Es considera representatiu analitzar els mesos de maig i juliol (en clima mediterrani). El mes de maig 

és quan molts edificis terciaris ja fan servir les instal·lacions de climatització (refredament) per refredar 

els seus espais. Per altra banda, el mes de juliol es quan s’arriba als valors màxims de la demanda de 

climatització.  

 

En quant a la radiació solar, es aconsellable analitzar la energia rebuda per les diferents volumetries i 

fronts edificables per tal d’identificar les més exposades en els mesos estivals i plantejar proteccions 

adequades bé a nivell de ordenació o bé definint criteris per el desenvolupament dels projectes 

arquitectònics. Tanmateix, amb aquesta mena d’anàlisi s’identifica el compliment de hores de sol 

mínimes a l’hivern. Es recomana fer servir les eines que permeten d’analitzar  quantitativament 

l’energia rebuda a l’any i per temporades.   

 

El vent es un altra variable microclimàtica que ens interessa incorporar. Generalment, s’ha de veure la 

variabilitat dels vents dominants per temporades ja que a l’hivern ens pot interessar de protegir la 

urbanització mentre que a l’estiu ens interessa una bona ventilació. A tal efecte també es pot incorporar 

la vegetació de fulla caduca o permanent per tal de generar l’abric perimetral i filtrar corrents no 

desitjables. 

 

Tractament  de la pell de la urbanització: paviments i cobertes dels edificis 
 

Utilitzant solucions que incorporin la vegetació i que permeten dissipar el calor mitjançant 
l’evaporació del terreny i la transpiració de les plantes. 
 
La evapotranspiració constitueix un important component del cicle i del balanç de l’aigua. Es 

considera que un 70% del total de aigua rebuda per un territori natural en forma de  precipitació o 

condensació es torna a l’atmosfera, mentre que el 30% restant forma part de l’escorrentia superficial y 

soterrània. Però, juntament amb ser un component del cicle hidrològic, la evapotranspiració intervé en 

el balanç calorífic i en la redistribució d’energia permetent un equilibri entre l’energia rebuda i 

dissipada. Recordem que l’evaporació – canvi d’estat de l’aigua en aquest cas – requereix una 

considerable quantitat d’energia latent i per tant es un mecanisme de transport molt potent.   

S’aconsella fer una distribució del verd en forma de grans peces estructurals complementant de verd 

atomitzat proper als edificis.  



 

Utilitzant materials d’alta reflectivitat de la radiació solar i d’alta emissivitat 
 

El color i les propietats del material, tals com la reflectància i emitància (emissivitat) de les superfícies 

horitzontals - són paviments i sostres dels edificis- tenen un impacte rellevant respecte a la demanda de 

refrigeració d’edificis i respecte al microclima degut al ja comentat efecte d’illa de calor. Per reduir 

aquests impactes s’han d’utilitzar materials amb una reflectància i una emissivitat alta. 

 

Els materials de construcció tenen unes propietats tèrmiques i òptiques molt diferents del sòl no 

urbanitzat i, sobretot, del sòl amb vegetació important. Per això, el procés d’urbanització altera el 

balanç tèrmic de l’energia solar rebuda i emmagatzemada per una banda i, per l’altra, l’energia usada 

per a l’evaporació. Tot això succeeix perquè les superfícies naturals, cobertes amb  vegetació, es 

substitueixen amb cobertes dures i impermeables.  

 

Amb una alta reflectivitat (o albedo) el material reflecteix una gran part de la radiació solar impedint 

que el material absorbeixi l’energia solar i que, per tant, s’escalfi.  Per tan, per reduir la pujada de 

temperatura no desitjada de l’àmbit urbanitzat, s’han d’utilitzar materials que per les seves propietats 

pugin atenuar aquest efecte. Les dues propietats més importants d’un material, pel que fa a l’efecte illa 

de calor son, per una banda, la reflectivitat de la radiació solar i, per l’altra, l’emissivitat – paràmetre 

que governa el mecanisme  d’intercanvi de calor per radiació d’ona llarga.  

 

Per altra banda, s’ha de procurar utilitzar paviments filtrants que no generen barreres impermeables per 

les precipitacions. 

 

 
Infraestructures: sistemes centralitzats de climatització – (DH/DHC) 
 

La finalitat principal dels sistemes centralitzats de climatització és oferir un servei de climatització 

(fred i calor) als ocupants dels diferents edificis de la zona proveïda per una xarxa (empreses, 

residents, escoles o altres equipaments, administració pública...) en unes condicions més favorables 

respecte a les que presenten les instal·lacions individuals. Aquests sistemes produeixen energia 

tèrmica, en forma d’aigua calenta i aigua freda, en unes instal·lacions centralitzades - centrals de 

producció-, i la distribueixen fins els usuaris mitjançant una xarxa específica. 

 

Aquest tipus de xarxes són cada cop més habituals a Europa, encara que a Catalunya encara no són 

gaire freqüents.  A títol d’exemple, es fa una relació d’instal·lacions en funcionament, en construcció o 

en projecte a Catalunya. 

• Instal·lacions en funcionament: Molins de Rei, Tub Verd – Mataró, Districlima - Forum-22@ a 

Barcelona, Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 

• Instal·lacions en projecte o construcció:, Marina de Prat Vermell- Barcelona, Sagrera- 

Barcelona 

 

 

 



 

La centralització dels sistemes de generació de calor permet: 

 

• Incrementar l’eficiència energètica i l’ús de tecnologies d’elevada rendibilitat en el cas de 

disposar d’una mínima massa crítica. 

• Reduir el impacte mediambiental 

 

• Externalitzar la gestió. Una gestió unificada permet, en general, optimitzar els processos, i per 

tant els costos. 

• Reduir els costos globals (compra de combustible o energia, manteniment i inversió).  

• Incrementar la qualitat de l’entorn urbà. 

 

A diferència de la ciutat construïda, els sistemes centralitzats de calefacció tenen una implantació fàcil 

en noves urbanitzacions. 

 

Per tal que un sistema centralitzat sigui econòmicament competitiu, ha d’utilitzar alguna font d’energia 

barata (energia de fonts renovables, energia residual de processos industrials o de generació 

d’electricitat) o un procés d’alta eficiència energètica. 

 

Per altra banda, pel que fa als usos,  com a títol general es suggereix :  

 proveir els usos residencials amb calefacció a partir del sistema centralitzat (xarxa de 2 tubs) i, 

 proveir els usos terciaris i equipaments amb aire condicionat (calefacció i refredament) a partir del 

sistema centralitzat (xarxa de 4 tubs). 

 

Els elements bàsics dels sistemes centralitzats de calefacció són: 

 

• Centrals de generació d’energia tèrmica. 

• Xarxes de distribució. 

• Subestació a cada edifici que alimenta la xarxa secundària de cada client. 

 

 

 
Esquema del sistema de climatització centralitzada 

 

 



 

A continuació es descriuen algunes característiques dels elements del sistema: 

 
Central de generació d’energia tèrmica 
 

 La producció de calor o fred en aquests sistemes es realitza de forma centralitzada, per als diferents 

consumidors, a la central de generació. D’aquesta manera es poden eliminar els equips individuals en 

els punts de consum, ja siguin habitatges o edificis, alhora que és possible l’ús d’energia residual 

d’altres processos (industrials o tractament de residus urbans) o les energies renovables (biomassa, 

solar, geotèrmia) i, disposar de tecnologies amb millor eficiència energètica com són la 

cogeneració/trigeneració o equips més eficients degut al factor d’escala, i emmagatzematge tèrmic. 

Tanmateix, un sistema centralitzat implica intrínsicament una  gestió professional, cosa que també 

influeix en la eficiència final del sistema. 

 

Xarxa de distribució 
 

Les xarxes tenen la funció de distribuir el mitjà de transport d’energia, que es l’aigua tractada. 

La xarxa de distribució es compon dels tubs preaïllats com a elements principals del sistema. La raó 

per  fer servir les canonades preaïllades resideix en la seva millor qualitat d’aïllament, que minimitza 

les pèrdues tèrmiques i prorroga la vida útil del conducte, a més a més de la rapidesa i economia del 

muntatge, menor obra civil i, finalment, la integració d’un sistema de detecció de fuites que facilita 

reparacions eventuals. La canonada ve aïllada de fàbrica i amb una protecció exterior. L’aïllant és 

escuma de poliuretà lliure de CFC, per la qual cosa no resulta perjudicial per a la capa d'ozó 

(conductivitat tèrmica -0,027 W/mK). La protecció exterior és un tub de polietilè d’alta densitat. Els 

tubs poden ser d’acer o de polietilè. La temperatura màxima varia segons el material utilitzat i es situen 

entre 95 i 120 oC. Les canonades preaïllades tenen una carcassa exterior de polietilè rígid que els 

proporciona la protecció mecànica necessària per poder ser enterrades directament al terreny. El 

sistema de canonades preaïllades inclou el subministrament de tots els accessoris igualment preaïllats a 

la fàbrica amb la mateixa tècnica; amb això es garanteix l’estanquitat del conjunt, les mínimes pèrdues 

de calor del fluid i la millor resistència a la corrosió, sense que es vegi afectada per les corrents 

erràtiques.  

        



        
 

Tubs preaïllats. Esquerra – tubs de diferents diàmetres. Dreta – bitub, tubs d’anada i tornada dintre de 

la mateixa camisa d’aïllament 

 

Per conformar la xarxa de distribució les canonades preaïllades són disposades en rases. La xarxa 

consisteix en dues canonades que formen el circuit tancat d’aigua calenta (anada i tornada). La 

temperatura de servei en els sistemes moderns sol ser de 80/50 o 70/40ºC, en alguns casos fins i tot 

inferior. En sistemes molt grans la temperatura s’eleva fins als 120ºC. La temperatura més alta permet 

d'augmentar la potència de la xarxa però encareix la generació i escurça la vida útil de la xarxa de 

distribució. En el cas de les línies de distribució llargues, l’augment de la temperatura per sobre dels 

100ºC pot estar justificat.  

 

En cas de que la xarxa de calefacció discorri per trams paral·lels amb línies elèctriques i canalitzacions 

de gas, es recomana que la distància entre els tubs calents i les infrastructures esmentades sigui com a 

mínim de 0,5 metres.  

 

Subestacions en edificis 
 

Les subestacions constitueixen el punt de transferència d’energia tèrmica de la xarxa de distribució 

(circuit primari) fins la xarxa dels usuaris (circuit secundari). Les subestacions estan formades per tres 

elements principals: bescanviador de calor, connexions hidràuliques dels circuits primari i secundari, 

equip de mesura i regulació i control.  

Els comptadors de consum es componen d’un cabalímetre i dues sondes de temperatura, un integrador 

que calcula el consum instantani i va sumant en el temps. Es recomana instal·lar-ne un per client. 

  

 

 



 
Típic bescanviador de plaques a la subestació de l’usuari 

 

 

 
Comptador d’energia tèrmica a la subestació de l’usuari 

 

 
Sistemes centralitzats de climatització i Planejament urbà 
 

Els sistemes de DH/DHC normalment es poden incloure en la fase del planejament derivat, encara que 

en algunes situacions podrien estar suggerits per Plans d'Ordenació Urbanística Municipal o per Plans 

directors urbanístics, com es el cas del Pla director de les àrees residencials estratègiques de la 

Generalitat de Catalunya, per exemple. 

 

Des del punt de vista del planejament urbà cal tenir present que un sistema DC/DHC pot ser 

interessant en tres situacions bàsiques: 

 

• Fase del planejament urbanístic sobre un sol urbanitzable, 

• Fase del planejament urbanístic sobre el sol urbà on es preveu una transformació important, 

• Si es detecta una oportunitat de la lògica energètica, essencialment per la presencia d’una font 

d’energia especialment indicada per utilitzar-ne en els sistemes DH/DHC.   

 

En el cas de planejament sobre un sol urbanitzable, més habitualment desenvolupat per un Pla Parcial 

Urbà o una modificació del Pla General Metropolità –PGM (en el cas de l’àmbit metropolità de  

 



 

Barcelona) es l’oportunitat més clara ja que es planteja la construcció d’una nova zona urbana. Com en 

aquest cas es necessita projectar i construir ex novo tot el ventall dels serveis urbans,  es possible 

realitzar una ordenació i racionalització de les infrastructures relacionades. La topologia de la xarxa 

així com la ubicació de la central no tenen condicionants apriorístics per tant es pot promoure la 

solució òptima des del punt de vista del sistema DHC.  

 

La situació més adient es quan el planejament urbanístic incorpora dins del seu procés habitual tots els 

passos necessaris pel desenvolupar el sistema DH/DHC, com una infraestructura més. 

 

Quan es tracta de transformacions de sol urbà, sigui un Pla de Millora Urbana o una modificació del 

PGM, la situació es més complexa ja que ens trobem amb diferents preexistències, sobretot les 

infastructures o edificacions sota rasant que condicionen el pas de la xarxa. Aquestes obliguen 

inicialment a una exhaustiva recopilació de la informació sobre la seva ubicació i a l’hora de planificar 

la xarxa poden condicionar el traçat  horitzontal (en planta) i/o vertical (en secció) de la xarxa. La 

ubicació de la central de generació, evidentment està condicionada per la disponibilitat d’un solar 

adequat per les necessitats del sistema plantejat. 

 

Finalment, es pot donar la situació d’identificar una font d’energia (energia residual dels processos 

industrials, una planta de tractament de residus amb aprofitament energètic o una font d’energia 

renovable de caire local) que es pot aprofitar només mitjançant un sistema de DH/DHC. En aquest cas 

la ubicació de la generació (la central) ja està definida i cal plantejar els possibles traçats per arribar als 

clients. En aquest cas es pot plantejar la redacció d’un Pla Especial que defineixi i reguli el 

desenvolupament de les infraestructuras del DH/DHC. Cal destacar que en aquest cas l’obra civil 

relacionada amb la construcció de la xarxa ha de suportar el cost de la reparació del paviment afectat, 

cosa que en casos prèviament comentats, sempre quan hi hagi una correcta coordinació de les obres,  

ve assumit dins el capítol d’urbanització de carrers. 

 

Si s’aposta per la incorporació del servei de DH/DHC en un projecte urbà, es molt convenient 

aconseguir que el projecte executiu d’urbanització inclogui la xarxa de DH/DHC, o sigui que el 

projecte executiu d’aquest sistema estigui redactat amb anterioritat i pugui ser incorporat al  projecte 

executiu d’urbanització. D’aquesta forma s’optimitzen les despeses de l’obra civil i s’eviten conflictes 

amb altres infraestructures.  

 

Per aconseguir això, cal fer tot el procés de planteig, desenvolupament i presa de decisions abans. Es 

important que el Pla corresponent, en els documents d’aprovació inicial,  tingui la reserva dels espais 

necessaris per la xarxa i per la central. Això significa tenir definit el traçat de la xarxa, l’amplada de la 

rasa corresponent i el solar per la central o centrals en el seu cas. Aquest solars es reserven dins el sòl 

qualificat d'equipaments públics.  

 

En quant a la amplada de les rases per la xarxa, s’ha de prendre la decisió si el sistema cobreix només 

el servei de calefacció i ACS o també inclou el subministrament del fred, ja que en el primer cas hi 

hauria dos tubs mentre que en el segon serien quatre.  

 



 

 

 
Rasa típica per una xarxa  de quatre tubs (Font: Districlima) 

 

 

 

 
Rasa poc profunda, reforzada amb placa metálica, per una xarxa  de quatre tubs 

(Font: Districlima) 

 

 

 
Rasa típica per una xarxa  de dos tubs (Font: Districlima) 

 

 



 

A més de la solució més habitual, que es la de situar els tubs a les rases, també es possible plantejar la 

integració de la xarxa a les galeries de serveis, si aquesta fos la solució adoptada per altres 

infraestructures de serveis. Aquesta solució es generalment més cara. Tot i així, la solució en galeria 

pot ser adoptada en alguns trams per raons constructives. Una altra situació que es pot donar  

 

puntualment es la integració de la xarxa DH/DHC dins altres infraestructures, com poden ser ponts o 

túnels. 

 

En quan a la ubicació de la central, cal tenir present que aquestes sovint porten associada una o varies 

xemeneies (sempre que hi hagi procés de combustió, com es lògic). L’alçada de la xemeneia està 

relacionada amb l’alçada dels edificis més propers, per tant hi ha una relació directa entre les alçades 

regulatòries al voltant de la central, plantejades dins el planejament, i l’alçada necessària per la 

xemeneia que en tot cas ha de ser superior als edificis propers.  

 

La topologia de les xarxes de districte habitualment es del tipus arbre, es molt poc freqüent trobar 

xarxes en anella o mallades. A l’hora de plantejar el traçat s’ha de pensar que els elements estàndard 

que proporcionen tots els industrials son, a més dels trams rectes com es obvi, els colzes de 90 i 45º i 

bifurcacions tipus T de 90º. En un barri nou, per urbanitzar, s’ha de procurar conformar la xarxa a 

partir dels elements estàndard. Les peces a mida es poden fer però sempre encareixen la 

infraestructura. 

 

Els documents d’aprovació provisional del Pla corresponent, a més de les reserves dels espais ja 

mencionats,  han de tenir valorades les inversions en la infraestructura del DH/DHC, en el cas que 

fossin imputables al projecte d’urbanització. 

 

Respecte a les inversions imputables al projecte d’urbanització podem dir que, desglossant la inversió 

total de aquest sistema en les següents partides: 

 

1. Contenidor de la central de generació d’energia tèrmica. 

2. Contingut de la central de generació d’energia tèrmica (equips) 

3. Xarxa troncal de distribució (discorre per l’àmbit públic) 

4. Xarxa de connexió de cada edifici (discorre per l’àmbit privat) 

5. Subestació a cada edifici (el que alimenta la xarxa secundària de cada client). 

6. Xarxa secundària, interna de l’edifici fins arribar a cada habitatge, amb el comptador individual 

d’energia.  

7. Instal·lació interna de l’habitatge 

 

Els punts 1 i 3 es poden considerar com despesa imputable a la urbanització. Els punts 4, 5, 6 i 7 

anirien a càrrec del projecte de cada edifici. Finalment, el punt 2 ha d’anar a càrrec del futur gestor del 

sistema de calefacció. 
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Situem la problemàtica

Escalfament global                  Clima Mediterrani                    Illa calor

Arquitectura genèrica                    Aparells electrònics               Sobrealimentació

= Cada vegada tenim mes demanda de refrigeració
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Situem la problemàtica (2)

Mobilitat personal                        Usar y tirar           Infrastructures no optimitzades

Flux de nutrients           Baixa densitat energetica renovables

= Necessitem mes energia
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Anàlisi microclima local

Psychrometric Chart
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Psychrometric Chart
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Exemple estudi pormenoritzat per identificar les 
façanes exposades

Mitjana diària de radiació 
directa a l’estiu
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Climate responsive Building (SKAT, 1993) 
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Centre direccional del Prat
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Open-loop system may work :

with individual buildings or    centralized/district system
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SEOUL
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=oportunitats locals

Climatització centralitzada

DHC LEVANTE

FUTURE

Barcelona: LNG residual coolness / Heat from USW treatment

DHC PONIENTE

WASTE HEATWASTE HEAT

WASTE COOLNES

781.100 m2
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El desenvolupament dels projectes urbans

ACEFAT: un exemple d’eina de gestió de serveis. Objectius de futur.
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L’execució de les obres urbanes. L’impacte en els ciutadans. El control de qualitat.
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ACEFAT: un exemple de gestió de serveis. Reptes de futur 
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1. Antecedents 

En la reunió del COI, feta el 10 d'octubre de 1986, Barcelona va ser nomenada seu dels Jocs Olímpics que 
s'havien de celebrar el 1992. 

A partir d’aquest moment, la ciutat tenia davant de si el repte titànic, no només de dotar-se de les 
instal·lacions necessàries per a la celebració de l'esmentat esdeveniment sinó, molt especialment, de 
modernitzar unes infraestructures que arrossegaven un dèficit endèmic d'inversió. Fins a la data, l’impuls 
que havia catalitzat les grans transformacions de Barcelona sempre havia estat associat a una gran fita 
internacional (Exposicions Universals de 1888 i 1929, Congrés Eucarístic en els anys 50) i els Jocs Olímpics 
del 92 representaven una nova oportunitat. 

Així doncs, les diferents administracions, tant d'àmbit local com a nacional, es van aliar per constituir 
diferents entitats, encarregades de gestionar, de la manera més eficaç possible, cada un dels pols 
d'actuació: Vila Olímpica (VOSA), Anell Olímpic (AOMSA), Cinturons Perimetrals (IMPU), etc.. 
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JJ.OO. 92: Principals punts d’actuació 

No obstant això, aquesta iniciativa no era més que una condició necessària però no suficient per garantir 
l'èxit de l'operació. Efectivament, el desenvolupament dels jocs implicava a la resta del teixit urbà en 
aspectes tan variats com l'allotjament hoteler, les rutes turístiques, la mobilitat i el transport, serveis de 
neteja o distribució logística entre d'altres. Donant suport a tots ells, les xarxes d'"utilities", gestionades en 
aquest cas per empreses privades, havien d'assegurar una qualitat de servei sense màcula a tot el territori. 

Aquesta última circumstància era motiu de preocupació per a totes les parts implicades, tant per la magnitud 
de les intervencions a escometre, com per l'impacte que durant la seva execució podien presentar sobre 
l'activitat quotidiana de la ciutat. 

 
Obras de serveis executades entre 01/91 y 06/92. 

Aquesta inquietud, compartida per administració municipal i companyies gestores de xarxes, va portar a 
plantejar la idea, llavors precursora, de constituir una entitat participada per totes elles, per desenvolupar un 
sistema de Gestió Integrada de les Obres de Serveis. 

Fruit d'aquesta idea, el novembre de 1990, les companyies Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
Catalana de Gas, Enher, Fecsa, Hecsa, Telefónica i l'Ajuntament de Barcelona van fundar ACEFAT. 

Com a conseqüència dels moviments de concentració sorgits en aquests anys i de l'aparició de nous 
operadors al sector TIC, a l'accionariat original (en el qual Catalana de Gas i les tres elèctriques han passat 
a ser Gas Natural i Endesa respectivament) s'han sumat ONO i, a principis del present exercici, Red 
Eléctrica de España.  
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2.         El model d’empresa 

ACEFAT es va constituir com una Agrupació d'Interès Econòmic, la qual cosa significa que es tracta d'una 
societat amb entitat jurídica pròpia però sense ànim de lucre. L'objecte d'aquest tipus de figura és el de 
contribuir a que els seus promotors puguin desenvolupar la seva activitat de la millor manera possible. 

Tots els seus socis tenen una representació paritària, sense que existeixi el vot de qualitat si bé, 
estatutàriament, es reserva la presidència al representant municipal i es crea la figura del delegat de 
l'Ajuntament a ACEFAT. Aquest té veu en el consell, encara que no vot ni comandament dins de l'empresa, i 
és l'encarregat de transmetre les directrius tècniques de gestió, associades al territori, que s'han de 
considerar en cada moment. 

El finançament de la mateixa corre a càrrec dels seus socis, proporcionalment al servei que es presta a 
cadascú d'ells. També es fa extensiu a altres operadors de xarxes de menor entitat o extensió al territori, als 
quals se'ls factura d'acord amb les tarifes existents. 

3. El projecte 

3.1. Fonaments 

La base sobre la qual se sosté tot el projecte rau en la voluntat de cooperació i diàleg de totes les parts 
interessades. Sense ella hauria estat impossible implantar el sistema de gestió actual. 

Aquest canvi conceptual que comporta, associat, el consens com a instrument per a l'èxit de cadascuna de 
les iniciatives que s'emprenen, va requerir un profund esforç per canviar mentalitats i hàbits en 
organitzacions acostumades, fins a aquesta data, a defensar posicionaments individualistes i, en molts 
casos, aparentment antagònics. 

Així doncs, com a conseqüència de la visió de les direccions generals de les entitats implicades, van sorgir 
els pactes que van establir els fonaments per a aquest canvi radical en la concepció de la gestió de l'espai 
públic, mitjançant un instrument, ACEFAT, en el qual tots se sentien compromesos i solidàriament 
responsables del conjunt d'interessos que aglutina. 

3.2. Objectius 

La constitució d'ACEFAT respon a l'ambiciós objectiu, que es van marcar els seus fundadors, de 
desenvolupar un projecte de gestió integrada de les obres de serveis, que s'executin en la via pública, a fi 
de contribuir a l'excel·lència de la gestió de l'espai urbà i a la qualitat del subministrament dels serveis 
públics. 

Aquest gran objectiu es descompon en les següents línies mestres: 

 Modernització del sistema de gestió de llicències municipals 
 Maximització de la coordinació de les obres  
 Millora de la qualitat d'execució de les obres  
 Minoració de l'impacte de les obres sobre la normal activitat de la ciutat  
 Millora de la imatge de les obres 

4. Model de gestió 

4.1. Introducció 

El model de gestió d'ACEFAT, que es presenta a continuació, és fruit del consens de tots els seus socis. 
Fins a la data, tots els acords s'han vingut adoptant per unanimitat i sense necessitat d'arribar a votar en cap 
ocasió. Aconseguir un marc d'aquestes característiques requereix un gran esforç previ de diàleg i síntesi per 
aflorar sinergies que permetin aportar propostes de comú interès, així com per a la posterior definició i 
elaboració dels corresponents protocols. 

D'altra banda, una moderna i avançada gestió de l'espai públic, el teixit del qual suporta tot tipus d'activitat 
de la ciutat, implica tenir en consideració a tots els possibles grups d'interès. Aquest fet comporta que allò 
que, a priori, podria ser per a molts un senzill i lineal tràmit administratiu, es transformi, en realitat, en la 
gestió d'una complexa amalgama les peces de la qual hem d'encaixar. 
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Aquesta circumstància ens ha portat a encunyar el concepte d'Enginyeria Urbana, el qual definim com 
aquella branca de l'enginyeria que interactua sobre el teixit urbà considerant criteris tècnics, sociològics, de 
seguretat, ambientals i econòmics. 

    

 

 

El model de gestió contempla el cicle integral de tota actuació de serveis a l’espai públic, des de la gènesi 
del projecte fins al total acabament de l'obra, amb la restitució de l'entorn del seu estat inicial. 

A més, s'han incorporat altres activitats relacionades amb la seguretat i la continuïtat de servei de les 
xarxes. 

Explotar un model de gestió, com el que ha desenvolupat ACEFAT, requereix disposar d'eines TIC potents i 
de bases de dades del territori amb el màxim d'informació possible. En aquest sentit, la nostra empresa, 
gràcies a l'experiència que ha anat acumulant, al llarg dels seus gairebé vint anys de vida, ha desenvolupat 
dues plataformes, eGios i eWise, suportades en Internet i en contínua evolució, que permeten una gestió 
àgil i eficient. 

Finalment, es pot ressaltar que, com a conseqüència de la seva permanent inquietud per l'excel·lència en el 
servei que proveeix, ACEFAT té auditades anualment i certificades totes les seves activitats segons les 
normes de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i SGE21. 
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4.2. La gestió integrada 

4.2.1. Tipologia d’actuacions 

Les obres associades a les xarxes de serveis, que s’executen a la via pública, poden ser segmentades en 
tres categories: avaries, ramals o canalitzacions.  Aquesta classificació es basa en criteris de magnitud de la 
intervenció i de manteniment de servei.  

Las anomenades avaries resulten intervencions urgents, per efectuar una reparació en un punt concret de la 
xarxa, de manera a restablir el subministrament o per a evitar un risc imminent de tall del mateix o 
d’accident. Com resulta evident, les avaries no son programables i requereixen una actuació sense demora. 
El seu àmbit d’actuació és molt reduït, dos o tres metres, i l’impacte està més associat a la qualitat del 
subministrament que no pas a les molèsties de la obra. 

Els ramals corresponen a obres longitud limitada, inferior a 25 m, normalment associades a petites 
escomeses. Son actuacions que s’executen en poc temps i d’un impacte moderat.  

Sota la denominació de canalització s’agrupen totes les obres amb una longitud superior a 25 m. Son les 
que ocasionen més impacte sobre l’activitat que suporta el teixit urbà, tant pel seu abast com per la durada, 
i, per aquest motiu, centren el gruix de l’activitat d’ACEFAT.  

4.2.2. Procediments previs a la obra 

4.2.2.1. Viabilitat 

Aquest primer procediment consisteix en un estudi particularitzat de cadascuna de les propostes d'actuació 
que pretén realitzar un operador de serveis. Aquest té en compte tant aspectes formals i normatius, com la 
idoneïtat de traçats i la possibilitat d'aprofitar reserves de pas existents. 

Aspectes com la preservació de paviments de recent renovació, tubulars de reserva, disponibilitat d'espai al 
subsòl i similars entren en joc a aquesta fase. 

En funció del resultat, la proposta continua el seu curs o requereix que es modifiqui la definició inicial de la 
mateixa . 

Segons les necessitats de cada companyia, el Departament d'Assistència Tècnica d'ACEFAT pot intervenir 
per col·laborar, ja sigui en la fase de definició inicial del projecte o en el disseny de la variant, en cas de ser 
necessària una modificació posterior. 

4.2.2.2. Estudi tècnic  

En aquesta segona fase ja es disposa del traçat definitiu de l'actuació prevista per l'operador i es procedeix 
a determinar tots aquells requisits que és necessari contemplar per a la seva execució, de manera a 
minimitzar el seu impacte sobre la resta d'activitats de la ciutat. En aquest sentit, l'equip tècnic d'ACEFAT 
incorpora les condicions tècniques necessàries, associades a la tipologia i a l'entorn de l'obra. 

Alhora, es llancen consultes, en paral·lel, a tots aquells organismes que poden veure's afectats per la 
mateixa: districtes municipals (activitats cíviques, esdeveniments..), guàrdia urbana (mobilitat, trànsit), 
entitats del transport públic (autobús..), gestors d'infraestructures (metro, tren..), arqueologia (protecció del 
patrimoni), entitats de desenvolupament urbanístic,etc...Aquests poden proposar condicions 
complementàries o dates recomanades.           

 4.2.2.3. Coordinació d’ obres 

Un altre factor determinant per a la reducció de l'impacte sobre l'entorn urbà, alhora que per a la bona 
imatge pública de companyies i administració, és la minimització de les obres que s'executen, mitjançant 
mecanismes de coordinació. Amb això es pretén que s'executin a l'uníson, com si d'una sola obra es tractés, 
aquelles actuacions que coincideixen físicament al territori i així evitar la proliferació d'obres i la impressió 
d'obrir rases repetides vegades en el mateix entorn. 

Originàriament, es va implantar un sistema basat en la detecció de coincidències espacials entre les 
propostes d'obra presentades. Aquest mecanisme es va mostrar poc eficient, ja que tan sols s'aconseguia 
coordinar el 3% de les propostes. Així doncs, es va evolucionar a un esquema pro actiu. Aquest es basa en 
comunicar cada actuació a tots els altres operadors, a fi que es puguin adherir a la mateixa. Amb això es 
facilita la inclusió de nous projectes, tant per a clients com propis d'explotació de la xarxa, que estiguin 
encara en desenvolupament o previstos per a un futur més llunyà. 
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Alhora, aquest principi s'ha estès a obres i a activitats de l'entorn, les quals no forçosament han de coincidir 
en el seu traçat, per tal de planificar, de forma coordinada, l'àmbit d'influència de cada actuació (o grup de 
les mateixes) compaginant, concentrant o espaiant obres i activitats segons convingui. 

Per donar resposta a aquelles situacions més complexes o singulars que es pogueren presentar, ACEFAT 
té constituïda una taula de treball, denominada "Taula de Serveis", que es convoca setmanalment, amb la 
participació de totes les parts implicades en cada tema, sent els seus acords vinculants. 

Així mateix, aquelles actuacions susceptibles d’originar interferències amb grans obres urbanístiques o 
d’infraestructures, o problemes de mobilitat a eixos viaris de la xarxa bàsica de carrers de la ciutat són 
analitzades al Comitè d’Obres i Mobilitat. 

Una vegada identificades i analitzades totes les intervencions a coordinar, la pauta consisteix a consensuar, 
amb les parts interessades, les diferents fases i els responsables de cada una d'elles, quedant incorporats, 
tots els acords, en les llicències com a condicions d'execució . 

4.2.2.4. La gestió de permisos municipals 

Tots els procediments enumerats a l'apartat 4.2.1. constitueixen el cos tècnic de les llicències, d'obra i 
ocupació, que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per a la instal·lació de serveis a l'espai públic municipal. 
La responsabilitat de la seva gestió recau en ACEFAT, com a conseqüència dels acords adoptats pels seus 
socis i el compromís de modernització subscrit pel govern municipal. 

No obstant això, la implicació d'ACEFAT, en aquest tema, inclou també l'entorn més formal i administratiu, 
amb la confecció de l'expedient de tràmit, tant a nivell documental de la sol·licitud, com dels formats legals 
de les autoritzacions necessàries. Per contra, la competència única de l'acte administratiu, és a dir, la firma i 
capacitat de concedir llicències, segueixen ostentant-la, exclusivament, els funcionaris i càrrecs electes del 
municipi. 

En l'actualitat, gràcies a la plataforma eGios, la tramitació d'aquest tipus d'expedients és totalment 
electrònica, des de la petició de la companyia, les consultes a parts interessades i la coordinació, fins a la 
signatura electrònica de les llicències per part de la Regidora i la notificació electrònica a l'interessat 
(iniciada la prova pilot al mes de novembre de 2010). Això permet, alhora, una gestió àgil i ràpida, i la 
màxima participació de les parts implicades, dotant el procediment d'una total transparència i traçabilitat. A 
més, constitueix el primer cas de gestió integrament electrònica d'un expedient municipal de concessió de 
llicència de l'Ajuntament de Barcelona. 

4.2.3. Procediments lligats a la execució de la obra 

4.2.3.1. Comunicació ciutadana 

Un objectiu, sens dubte lligat a la millora de la qualitat de la imatge de les obres i, en conseqüència, de 
companyies i administració, va consistir en revisar la comunicació existent fins a la data. 

Com conseqüència de la mateixa, al llarg d'aquests anys s'ha desenvolupat i perfeccionat una bateria de 
productes dirigits a assolir i satisfer totes les parts interessades: 

 Avisos domiciliaris: previs a l'inici de l'obra, orientats a residents o entitats amb activitat directa a la 
zona. Incorporen un telèfon d'informació. 

 Etiquetes i plafons d'obra: les primeres es col·loquen a les tanques d'obra per a informació dels 
vianants, mentre que els segons són plafons més grans, instal·lats sobre peus, visibles pel trànsit 
rodat. 

 Web: la web pública d'ACEFAT disposa d'un apartat específic en el qual s'informa de les obres que 
estan en execució. 

 Altres canals: ACEFAT alimenta diferents repositoris d'informació ciutadana gestionats per 
l’Ajuntament de Barcelona.           

4.2.3.2. Direcció de qualitat 

Una excel·lent qualitat urbana en l'execució de les obres de serveis, junt amb la coordinació, són peces clau 
per reduir l'impacte de les mateixes sobre la ciutat. 

Per l'esmentat motiu, a través d'ACEFAT, els seus socis han implantat un sistema de direcció de qualitat 
focalitzat en vetllar per tots aquells aspectes que envolten a l'obra i que interactuen amb el seu entorn. 
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Les tres línies bàsiques d'actuació se centren en: formació, prevenció i correcció. 

Per a això s'han identificat els 130 aspectes principals, relacionats amb l'execució de qualsevol obra de 
serveis, que són determinants per la seva incidència. Mitjançant un equip propi de tècnics, ACEFAT 
procedeix a visitar, amb una periodicitat de 48 hores (24 en casos conflictius), el 100% de les obres de 
serveis de més de 25 metres de longitud, verificant el correcte tractament dels esmentats aspectes, i donant 
les indicacions pertinents, en cas necessari i de la forma més didàctica, per solucionar qualsevol possible 
incidència i que no es torni a repetir en el futur. 

El seguiment de l'obra s'inicia amb una reunió prèvia de replanteig per reconèixer, sobre el terreny, com 
aplicar tots els condicionants tècnics recollits a la llicència (fases, zones de provisió, mesures 
d'accessibilitat, possibles desviacions, desplaçaments de parades, passos especials, proteccions, etc..), i 
perdura fins la perfecta reposició final de tots els elements. 

Tots els qüestionaris, observacions, incidències, fotografies i actes de cada visita queden adjuntats, el 
mateix dia que es produeixen, a l'expedient de l'obra, mitjançant la plataforma eGios, per a la seva consulta 
on-line per les parts interessades. A més, les incidències que no queden resoltes al moment generen 
comunicats a les parts implicades amb un seguiment especial fins a la seva resolució. 

Complementàriament, es realitzen, de forma periòdica, sessions de formació per als equips d'obra dels 
contractistes de les companyies. Així mateix, tenen lloc reunions de seguiment, setmanals o mensuals 
segons el cas, amb les direccions d'obra per analitzar punts susceptibles de millora i l'aplicació de regles de 
bona pràctica. 

Finalment, gràcies a la informació existent, es generen informes, de seguiment i evolució , i estudis analítics 
de pràctiques a millorar i propostes d'actuació.  

4.2.4. Solucions per a la millora de l’entorn de les obres 

ACEFAT posa a disposició dels seus socis l'experiència i el coneixement acumulats al llarg del temps. Amb 
això pretén contribuir a millorar l'entorn i el tractament de les obres. Aquesta política ha donat peu a 
desenvolupar diferents línies d'actuació: 

 Formació: 

o cursos de formació sobre qualitat urbana i normatives aplicables 

o confecció de manuals i fitxes de bones pràctiques 

 Investigació i desenvolupament: 

o Elements auxiliars d'obra: disseny d'una tanca d'obra que millora les funcionalitats de les 
existents al mercat, fabricada reciclant productes de rebuig (patents pròpies). 

o Convenis amb universitats: estudi i aplicació de solucions per a l'accessibilitat, en l'entorn de 
les obres, de persones amb mobilitat reduïda (Universitat Politècnica de Catalunya). 

 Col·laboració en el desenvolupament de manuals i reglaments: 

o Manual d'ambientalizació 

o Manual de qualitat de les obres 

o Manual per a la reducció de la pol·lució per soroll 

 Assistència al departament d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, com a vehicle per resoldre les 
incidències, relatives a obres de serveis, que li dirigeixen els ciutadans (IRIS).  

4.3. Qualitat de subministrament 

4.3.1. Introducció 

Conscients de què la qualitat i continuïtat del subministrament no només depèn de la correcta i puntual 
execució de les obres, sinó que també implica la preservació de la integritat de les xarxes, la gestió que du a 
terme ACEFAT ha incorporat dues noves àrees d'activitat. Sobre això, no s'ha d'oblidar que hi ha altres 
entitats que realitzen obres a l'espai públic, per la qual cosa és important establir mecanismes per evitar que 
es produeixin incidències a les seves xarxes per l'acció de tercers. 

Una d'elles, la informació de serveis existents (o "afectats" com es coneix col·loquialment) ha representat 
l'expansió del servei que presta ACEFAT, ultrapassant l'àmbit municipal, en una primera instància a tota 
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Catalunya. Així mateix, aquest servei s'ha posat a disposició de tot gestor de xarxes que desitgi publicar els 
seus serveis a través del portal desenvolupat per ACEFAT. 

4.3.2. Informació de serveis existents 

Una inquietud permanent de les companyies de serveis, que es torna apressant en períodes d'intensificació 
d'obres, és la preservació de la integritat de les xarxes que gestionen. Aquest problema recurrent ve lligat a 
la invisibilitat de les xarxes soterrades al subsòl. 

Històricament, s'ha intentat resoldre confiant en la bona pràctica dels executors d'obra, que haurien de 
sol·licitar informació prèvia de les infraestructures existents, i en l'agilitat dels consegüents departaments de 
les companyies que faciliten l'esmentada informació. A la pràctica, ni sempre se sol·licita, ni sempre, en cas 
de disposar de la mateixa, es fa bon ús a obra, ni sempre es facilita amb suficient rapidesa. La 
conseqüència és que es produeixen moltes més incidències del que desitjaríem, algunes de les quals 
comporten desgraciades conseqüències, en forma d'accidents laborals, per als treballadors. 

Conscient de la problemàtica, i gràcies a les possibilitats de la tecnologia actual, ACEFAT ha desenvolupat 
la plataforma eWise (web d'informació de serveis existents) com a portal únic suportat en Internet, basat en 
la tecnologia de webservices. Els seus objectius són: 

 La seguretat de les xarxes: reducció d’incidències per tercers i d'accidents. 

 La seguretat de la informació: fiabilitat, integritat, no manipulació i traçabilitat . 

 Fomentar la petició d'informació: portal únic, velocitat de resposta i consulta en mobilitat. 

 La sostenibilitat econòmica: desaparició d'un cost no productiu, economia d'escala, automatització, 
alliberament de recursos, supressió de costos recurrents de gestió de la informació. 

Basat en la tecnologia dels webservices, aquesta permet facilitar informació de tota la xarxa des del primer 
moment amb una única consulta. El peticionari obté la informació de totes les xarxes automatitzades 
existents a la zona sol·licitada, extreta directament, en temps real, de les bases de dades de les 
companyies. Això garanteix que la informació sigui la més actual i fiable que està disponible a cada moment. 

4.3.3. Control del mobiliari urbà de serveis 

La majoria de les xarxes de serveis, malgrat estar implantada al subsòl, requereixen de la presència de 
mobiliari de superfície per al seu correcte funcionament i explotació. Així, és habitual la presència de caixes i 
armaris de seccionament, control, distribució ,etc... Només a Barcelona ciutat, es xifren entre 50.000 i 
75.000 unitats. 

Aquests elements es veuen subjectes a les inclemències meteorològiques, accions vandàliques i agressions 
involuntàries ( cops de cotxes, per exemple), les quals poden originar una avaria amb interrupció del servei 
o un risc per a les persones. 

Aprofitant les sinergies associades al seguiment del territori que realitza la direcció de qualitat urbana 
d'ACEFAT, s'ha implantat un nou servei de control d'aquest tipus de mobiliari urbà que comporta: 

 La confecció d'un catàleg de tots els elements existents: identificació i geo-referenciació 

 El control periòdic, actualitzant la seva fitxa identificativa 

 La classificació del seu estat de conservació, partint del protocol establert amb la companyia 
propietària, generant els corresponents avisos d'actuació arribat el cas. 

Aquest servei està suportat també per la plataforma de gestió eGios. 

4.4. Base tecnològica 

Resulta evident que un model de gestió com el d'ACEFAT només és viable si es disposa d'unes eines 
tecnològiques potents i d'unes bases de dades exhaustives i actualitzades. 

El tipus de gestió d'ACEFAT, lligada al territori i a l'obra, requereix de sistemes d'informació geogràfica 
d'última generació, que presentin la màxima compatibilitat per acceptar el major tipus possible de formats de 
dades. Aquests GIS han d'alimentar-se amb la màxima informació del territori i amb cartografies de qualitat. 
A canvi, es gaudeix d'una eina que permet automatitzar molts processos, aconseguint una gestió àgil i de 
gran valor afegit, per la gestió "intel·ligent" del territori que possibilita. 
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D'altra banda, tecnologies com el webservice alliberen de la dependència d'haver de manipular i transportar 
dades, quan l'únic que es necessita és accedir a una informació existent, permetent acudir en la millor font 
en cada moment. 

Finalment, Internet i la signatura electrònica, aporten la immediatesa de comunicació i accés, sense 
necessitat de desplaçar documentació física. 

El detall dels aspectes tecnològics escapa a la finalitat d'aquesta sessió, clarament orientada a la gestió. No 
per això voldria deixar d'esmentar les seves característiques conceptuals més destacades, deixant la 
possibilitat, per als lectors més inquiets en aquests temes, d'ampliar la informació, posant-se en contacte 
amb la nostra empresa. 

La plataforma eGios respon a tota la gestió integrada de les obres de serveis, partint d'un GIS suportat en 
Internet. Les funcionalitats que incorpora el converteixen, de facto, en l'ERP de l'empresa, alimentat 
directament per les companyies, en allò relatiu a la informació de les obres a realitzar, per les diferents 
entitats implicades (districtes, guàrdia urbana, arqueologia, transports, etc.) quant a les condicions a 
considerar i pels dipositaris d'informació cartogràfica del territori quant a les seves característiques i 
elements. 

Amb això s'obtenen automatismes a l'hora d'entrecreuar o enllaçar informació i llançar consultes en paral·lel, 
que agiliten enormement els tràmits i permeten concentrar els esforços en els aspectes més singulars. 

D'altra banda, es genera al seu torn una base de dades molt potent sobre totes les actuacions executades al 
territori, de fàcil consulta, podent actuar de repositori, al seu torn, d'altres aplicacions (per exemple, 
geoportal de l'Ajuntament de Barcelona) i d'arxiu històric amb tot l'historial. 

La plataforma eWise és un clar exemple de com automatitzar, agilitzar i aportar economies d'escala a un 
servei, sense que els propietaris de la informació perdin el control i el domini de la mateixa, gràcies a la 
tecnologia dels webservices. 

Aquest portal d’Internet proporciona la possibilitat de marcar l'àmbit del territori del qual l'interessat desitja 
obtenir la informació dels serveis existents. Prèviament, aquest s'ha de donar d'alta, passant un procés de 
verificació i validació, requisit imprescindible per a poder accedir a la documentació. 

La informació roman sempre resident en els servidors propis de cada companyia, la qual cosa permet 
garantir la fiabilitat i confidencialitat: no hi ha manipulació de dades, ni intervenció de tercers, ni transport 
dels mateixos. Així mateix, amb això es garanteix la qualitat de la informació: no s'integra a un plànol amb 
altres xarxes, pel que no poden aparèixer errors de manipulació o cartogràfics, sent alhora més intel·ligible, i 
la més actualitzada que existeix. 

Tant al portal eWise com als servidors de cada companyia, s'estableixen uns catàlegs de restriccions, 
totalment configurables a tota hora per l'operadora, que verifiquen i filtren les peticions, aplicant els criteris 
corresponents a cada cas, en el moment de servir la resposta. Donat que el procés és totalment 
automatitzat, el temps d'obtenció de la informació queda reduït de setmanes a minuts. 

Les característiques de eWise permeten oferir aquest servei a nivell mundial, sense major adaptació que el 
protocol d'accés específic a la base de dades corresponent a l'operador interessat. 

Finalment, es pot recalcar que la plataforma eWise és susceptible d’implementar altres funcionalitats o 
d'interconnectar-se amb altres sistemes de gestió, per exemple de llicències municipals, generant peticions 
automàtiques a partir de les dades existents. Aquest seria el cas de la ciutat de Barcelona, en la qual eGios i 
eWise estan interconnectats o de l’aplicació de la TRI 120, en que la plataforma eWise serà el element de 
suport per la gestió entre les companyies de serveis i la DGEM (Direcció General d’Energia i Mines de la 
Generalitat).   

5. Algunes magnituds 

ACEFAT va iniciar la seva operativa el dia 2 de gener de 1991. Des d'aquesta data ha gestionat un total de 
343.625 obres que representen 4.768.149 m de rasa. Les coordinacions realitzades han evitat l'obertura de 
749.352 m de rasa addicionals. 

A la ciutat de Barcelona, hi han constantment entre 450 i 770 obres vives, amb un promig de 55 noves obres 
que s’incorporen cada dia. El màxim anual comptabilitzat és de 21.092 obres i el mínim de 15.183. 

La plataforma eGios té interconnectades a 131 entitats, de les quals 44 són administracions i 87 operadors 
de serveis, amb un total de 876 usuaris. 
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Si bé la plataforma eWise va iniciar la seva etapa el maig de 2008, amb Aigües de Barcelona, no ha estat 
fins i tot un any després que ha començat la seva explotació de forma intensiva. Actualment s'han donat 
d'alta a la mateixa 2.229 entitats, amb un total de 3.503 usuaris, donant sortida a 47.307 peticions, amb un 
termini mig de resposta de 3 minuts. 

La implantació de l'expedient electrònic ha permès reduir en 14 dies el temps de tramitació de les llicències 
municipals. 

Totes les dades facilitades són a 30/09/10. 

6. Conclusions i reptes de futur 

De l'experiència dels gairebé vint anys de vida del projecte de gestió integrada d'obres de serveis que té 
ACEFAT es poden extreure les següents conclusions i reptes: 

 La clau de l'èxit rau en la voluntat de cooperació i diàleg de totes les parts interessades. Sense ella 
hauria estat impossible implantar el sistema de gestió actual. 

 Aquest canvi conceptual comporta, associat, el consens com a instrument per a l'èxit de cadascuna de 
les iniciatives que s'emprenen. Això comporta un profund esforç per canviar mentalitats i hàbits en 
organitzacions. 

 S'han de tenir en consideració a tots els possibles grups d'interès i una política de comunicació adient. 

 A la ciutat, l'enginyeria vista com a una branca de la tècnica ha d'evolucionar a criteris d'Enginyeria 
Urbana. 

 El model de gestió ha de contemplar el cicle integral de tota actuació des de la gènesi del projecte fins al 
total acabament de l'obra. Resulta tan important una bona anàlisi, planificació i coordinació com una 
execució impecable. L'un sense l'altre poden arribar a anul·lar tot l'esforç emprat. 

 A l'espai públic hi ha altres agents que interactuen i poden provocar incidències que afectin la integritat 
de les xarxes. Iniciatives preventives com el portal eWise, per a informar de forma prèvia sobre la 
infraestructura existent al subsòl, o l'aprofitament de sinergies (direcció de qualitat/control de mobiliari de 
superfície) contribueixen a assegurar la qualitat i continuïtat dels subministraments. 

 La gestió d'entorns complexos, amb abundància de dades, condicions de contorn i actors, requereix de 
modernes eines TIC. No obstant això, aquestes eines no es podran explotar eficaçment si no es disposa 
també de bases de dades fiables i actualitzades. Aquestes eines permeten automatitzar processos i 
concentrar esforços en les actuacions més singulars o els aspectes més delicats. 

 Una plataforma de gestió suportada per Internet, que accepti la majoria de formats dels diferents SIG 
amb els quals operen companyies i administracions, i la implantació de l'expedient electrònic faciliten la 
realització d'estudis tècnics i de tràmits administratius en terminis molt breus.  

 Cal aprofundir en una gestió participativa que doni veu a tot els grups d’interès relacionats amb el 
territori, en totes les seves vessants. 

 La informació és una eina, no una finalitat. Els sistemes de gestió s’han d’orientar cap a l’ús i l’anàlisi de 
la informació, extraient-la de les fonts en el moment necessari, en lloc d’intentar replicar-la. Així es 
garanteix la seva fiabilitat i actualització, alhora que s’obté una economia de recursos. Els serveis web, 
geoportals i l’eWise en són un exemple. 

 Cal facilitar l’accés i l’ús de les TIC a les petites entitats amb menys recursos, compartint tecnologia, 
desenvolupaments i solucions. 

 Cal avançar en la transversalitat de la gestió de l’espai públic entre els diferents actors competents que 
hi intervenen. 

 Cal  convergir en criteris, integrant reglaments, normatives i protocols de gestió a nivell territorial. 
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1. La dificultat de l’obra urbana vs. obra interurbana o rural: cirurgia vs. autopsia

La L9: estacions de ciutat aeroportuaria, macropou, Sagrera-Meridiana

Paràmetres vitals Obra Rural (AUTOPSIA) Obra Urbana (CIRUGIA)

Estudis previs Com fer l’obra amb eficiència 
i rapidesa, i barata

Com fer l’obra compatible 
amb la vida a l’entorn

Mitjans, maquinària De rendiment elevat, 
treballant en paral·lel

Compacta, insonoritzada, 
treballant per fases

Controls de l’entorn Genèrics, segons tipus de 
treball

Intens, segons l’entorn i la 
proximitat

Cost El dels treballs en si Ademés, els dels serveis 
afectats i la fragmentació

Imprevistos Limitats, elevada capacitat 
d’actuació

Molt delicats, anticipació i 
capacitat limitada d’actuació

Durada Marcada per l’obra. Torns 
continus de treballs

Horaris establerts, festius, 
més fases d’obra
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1. La dificultat de l’obra urbana vs. obra interurbana o rural: cirurgia vs. autòpsia

L9: Estació Ciutat Aeroportuària

Obra Rural:

•Maquinària pesada

•Alt rendiment

•Treball continu

•Fronts paral·lels de 
treball
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1. La dificultat de l’obra urbana vs. obra interurbana o rural: cirurgia vs. autòpsia

L9: Sagrera TAV

Obra Interurbana:

•Trànsit entre la rural i 
la urbana

•Afecció a l’entorn, però 
no immersa en la trama 
urbana
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1. La dificultat de l’obra urbana vs. obra interurbana o rural: cirurgia vs. autopsia

L9:  Estació Sagrera-Meridiana

Obra Urbana:

•Totalment immersa en 
la trama urbana

•Maquinària lleugera i 
compacta

•Rendiment baix

•Treball en dies 
laborables i horari 
limitat

•Dificultat per fronts 
paral·lels de treball 
(ocupació extensiva)
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2. El volum d’obres urbanes dels ultims anys: la revolució ferroviària

Escenari dEscenari d’’obres a la ciutat a finals de 2009: 298+SSAAobres a la ciutat a finals de 2009: 298+SSAA



8

2. El volum d’obres urbanes dels ultims anys: la revolució ferroviària

EscenariEscenari dd’’obres a obres a lala ciutatciutat avuiavui: 210+SSAA: 210+SSAA
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2. El volum d’obres urbanes dels últims anys: la revolució ferroviària

El nou escenari ferroviari de Barcelona

L’alta velocitat:
Unió amb la península al 2008. Obres fins a Sants
Unió amb Europa al 2012. Sants-Sagrera-Nus Trinitat-Montcada
Sistema d’estacions passants al 2016. Estació de La Sagrera

Les Rodalies:
Pla de Rodalies de Barcelona: 2008-2015
Augment de freqüències a l’alliberar els túnels actuals de mitjana i llarga distancia
Servei CC i II: Intercanviador de La Torrassa

Metro:
S’ha duplicat la xarxa als últims anys
S’han adaptat a PMR el 91% de les estacions

FGC:
Cua de maniobres
Túnel ferroviari d’Horta
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2. El volum d’obres urbanes dels últims anys: la revolució ferroviària

El nou escenari ferroviari de Barcelona

L’alta velocitat:
Unió amb la península al 2008. Obres fins a Sants
Unió amb Europa al 2012. Sants-Sagrera-Nus Trinitat-Montcada
Sistema d’estacions passants al 2016. Estació de La Sagrera
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2. El volum d’obres urbanes dels últims anys: la revolució ferroviària

El nou escenari ferroviari de Barcelona

Les Rodalies:
Pla de Rodalies de Barcelona: 2008-2015
(Aprovat al PEIT)
Augment de freqüències 
(a l’alliberar els túnels) 

Principals actuacions:

Construcció de noves estacions (Sagrera, Sagrera-Meridiana, Terminal T Sud…)
Construcció de nous intercanviadors (Arc de Triomf, remodelació integral de Passeig de Gràcia…)
Extensió de la xarxa (nou accés a l’Aeroport del Prat, túnel de Montcada...)
Duplicació de vies (Barcelona-Vic…)

Modernizació i millores:

Actuacions en andanes (prolongació fins a 200 m, recrescrut, eixamplament, pas a diferent nivell entre andanes)
Modernizació d’instalacions (sistemes ERTMS y GSM-R a tota la xarxa, noves subestacions elèctriques, catenària rígida en tots 
els túnels, renovació d’equips de potència, enclavaments electrònics per elèctrics)
Actuacions per dotar de l’accesibilitat per a PMR a totes les estacions de Rodalies (rampes o ascensors)
Instal·lació de marquesines, modernizació dels edificis de viajers, accesibilitat y aparcamients en totes les estacions

950 (Estacions) + 3050 (Infraestructures)=4000 M
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2. El volum d’obres urbanes dels últims anys: la revolució ferroviària

El nou escenari ferroviari de Barcelona

Les Rodalies:

Augment de freqüències 
(a l’alliberar els túnels 
actuals de mitjana i llarga distància)
Servei CC i II: Intercanviador de La Torrassa

Esquema de línies en 2004

 4 línies
 Totes passants pels túnels de Barcelona
 1 línia pel túnel de pg. de Gràcia y 3 pel de 
pl. Catalunya

Esquema de línies de futur

 5 línies
 4 línies passants pels túnels de Barcelona, 
incloses la costa- costa i interior-interior
 2 línies pel túnel de pg. de Gràcia y 2 pel de pl. 
Catalunya
1 línia transversal exterior Martorell - Granollers
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2. El volum d’obres urbanes dels ultims anys: la revolució ferroviària

El nou escenari ferroviari de Barcelona

Metro:
S’haurà duplicat la xarxa als últims anys quan estigui completada al 2015 la inversió
en marxa 
S’han adaptat at a PMR el 91 % de les estacions
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2. El volum d’obres urbanes dels últims anys: la revolució ferroviaria

El nou escenari ferroviari de Barcelona

FGC:
Cua de maniobres
Túnel ferroviari d’Horta



15

3. La importància de la transversalitat: dels promotors fins als REPs

Esquema genèric de funcionament d’una obra publica

PROPIEDAD
(ADMINISTRACIÓN pública 

o PROMOTOR)

DIRECCIÓN DE OBRA

(Empresas CONSULTORAS, o 
INGENIERÍAS) 

CONTRATISTA

(Empresas 
CONSTRUCTORAS)

SUBCONTRATISTA 
(Primer nivel)

SUBCONTRATISTA 
(Segundo nivel)

SUBCONTRATISTA 
(Tercer nivel)
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3. La importància de la transversalitat: dels promotors fins als REPs

Principals promotors d’obres a l’espai públic de Barcelona 

Ministeri de Foment:
ADIF Alta Velocitat
ADIF Convencionals
Demarcació de Carreteres

Generalitat de Catalunya:
GISA
TABASA

Concessionaris privats d’Obra Publica

Sectors i Empreses Municipals:
Sector de Medi Ambient
Grup BIMSA (amb les PRO de Districtes)
Bagursa
BSM
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3. La importància de la transversalitat: dels promotors fins als REPs

Esquema dels Responsables de l’Espai Públic a l’Ajuntament de Barcelona

ADMINISTRACIONS

AJUNTAMENT DE BARCELONA ADMINISTRACIONS TERRITORIALS I 
LOCALS

ADMINISTRACIONS 
SUPRAMUNICIPALS

 Sector Medi Ambient
 Sector de Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat
 Sector Urbanisme i Infraestructures
 BSM-Montjuïc
 Districtes

Consorci de la Zona Franca
Port Autònom de Barcelona
Consorci del Parc de Collserola

Ministeri de Foment
Generalitat de Catalunya
Diputació Provincial
Consell Comarcal

RESPONSABLES ESPAI PUBLIC A SER INFORMATS DE LES RECEPCIONS

IMI PATRIMONI INVERSIONS ACEFAT PROTECCIO CIVIL GUARDIA 
URBANA

Sr. Lluís Sanz
Tel.93 291 81 00

Sr. Josep Mª Rius
Tel.93 402 70 24

Sr. Irina Espriu
Tel 93 402 70 05

Sr. Josep Mª
Miranda
Tel.93 415 66 13

Jesús Martínez 
Viejo
Tel.93 291 53 10

Guardia Urbana 
Obres
Telf.93 312 63 20
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3. La importància de la transversalitat: dels promotors fins als REPs

Esquema dels Responsables de l’Espai Públic a l’Ajuntament de Barcelona

DISTRICTES

DT-01
CIUTAT VELLA

DS. LLicències i Espai Públic
Josep Mª Coll 76136

DS. Serveis Generals
Mª Luisa Pedrosa 75240

DT-02
EIXAMPLE

DS. LLicències i Espai Públic
Elisenda Capera 76250

DS. Serveis Generals
Pilar Comellas 75240

DT-03
SANTS-MONTJUÏC

DS. LLicències i Espai Públic
Josep Busquets 76351

DS. Serveis Generals
Lourdes Zorraquino 76330

DT-04
LES CORTS

DS. LLicències i Espai Públic
Albert Bassas 76450

DS. Serveis Generals
Teresa Parés 76440

DT-05
SARRIÀ-ST GERVASI

DS. LLicències i Espai Públic
Pilar Bogunyà 76550

DS. Serveis Generals
Fco. Javier Poza 76502

DT-06
GRÀCIA

DS. LLicències i Espai Públic
Esther Garcia Samaniego 76650

DS. Serveis Generals
M.Carmen Pérez Abellan 76640

DT-07
HORTA-GUINARDÓ

DS. LLicències i Espai Públic
Manuel Franco 74937

DS. Serveis Generals
Josep Ribas Garriga 76740

DT-08
NOU BARRIS

DS. LLicències i Espai Públic
Eva Mur 76850

DS. Serveis Generals
Josepa Roca Roig 76818

DT-09
SANT ANDREU

DS. LLicències i Espai Públic
Esther Santiago 76951

DS. Serveis Generals
Laura Martínez Miragall 76940

DT-10
SANT MARTÍ

DS. LLicències i Espai Públic
Felip Linares 76064

DS. Serveis Generals
Xavier Martínez Corbero 78940

Per telèfons fóra xarxa Ibercom 7=93 291

SECTOR DE SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ TÈCNICA DE MANTENIMENT I PLA DE LOCALS
Roser Crivelle

2
3975

Per telèfons fóra xarxa Ibercom 2=93 402
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3. La importància de la transversalitat: dels promotors fins als REPs

Esquema dels Responsables de l’Espai Públic a l’Ajuntament de Barcelona

SECTOR URBANISME I 
INFRAESTRUCTURES

DIRECCIÓ
INFRAESTRUCTU

RES

COMITÈ OBRES I 
MOBILITAT

Carles Chico
Tel.93 291 44 75

INTEGRITAT 
ESTRUCTURAL

Imma Estrada
Tel.93 309 54 40

INFORMACIO DE 
PROJECTES I 
RECEPCIONS

Josep Mª LLauradó
Tel 93 291 45 52

DIRECCIÓ
URBANISME

EDIFICIS 
MUNICIPALS 

CATALOGATS

Mª Luisa Aguado
Tel.93 291.44.87

PROJECTES 
URBANS

Carles Casamor
Tel.93 291 45 86

GESTIO DE LA 
UBICACIO DEL 
MOBILIAI URBA

Adolf Creus
Tel.93 291 45 04

SECRETARIA 
DELEGADA

Natàlia Amorós
Tel. 93. 291 45 71

CONSELL COMARCAL

MANTENIMENT 
DE LES RONDES

Manel Esteban
Tel.93 567 97 61

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA

DIRECTOR SERVEI 
ARQUEOLOGIA

Ferran Puig
Tel.93 256 41 92
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

1. La dificultat de l’obra urbana vs. obra interurbana o rural: cirurgia vs. autopsia

2. El volum d’obres urbanes dels últims anys: la revolució ferroviària

3. La importància de la transversalitat: dels promotors fins als REPs

4. Com minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici: 

a) Els Plans i projectes d’altres administracions,

b) Els protocols per l’aprovació tècnica de projectes i recepció d’obres, 

c) l’ACEFAT, 

d) Control de les obres a l’espai públic. 

e) el Comitè d’obres i Mobilitat

f) les Taules d’Infraestructures de Serveis Urbans

g) El procés participatiu
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

a) Els Plans i projectes d’altres administracions publiques

• Plans Directors per determinar el model més eficient (PDI, …PICBA) 

Presència de BR

• Al·legacions als Estudis Informatius. Participació en els procesos de 

redacció, consulta als REPs

• Concordància dels Projectes Basics amb els EI

• Informacions dels Projectes Constructius aprovats. Dificultat de control 

d’al·legacions

• Projectes Modificats. Molt poc control

• Projectes d’Obra executada (As-Builts). En funció de les recepcions
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

b) Els protocols per l’aprovació Técnica de Projectes i recepció d’obres

Fitxa Direcció d'Inversions
Actuació Inversora - Comissió de Govern

Obres de Nivell I Obres de Nivell II Obres de Nivell III

Adjudicació de la redacció del projecte Adjudicació de la redacció del projecte Adjudicació de la redacció de projecte

Comunicació d'actuacions d'inversió (IV.1.3)
Comunicació d'actuacions d'inversió + fitxa

(V.1.2)

Reunió determinació - Modificació (3 dies) 
(IV.1.4)

Comunicació dels REP (V.1.3)

Reunions seguiment projecte (mínim 2) (IV.1.6)

Redacció projecte executiu - separates (IV.1.10) Redacció projecte executiu - separates (V.1.4)

Remissió separates per obtenció informes 
(IV.2.1)

Remissió separates per obtenció informes 
(V.2.1)

Informes parcials REP - ITP (15+10 dies) (IV.3.1) Informes parcials REP (*) - ITP (V.3.1) Supervisió tècnica de l'OM (VI)

Lliurament documentació a DSG (VII.4.1) Lliurament documentació a DSG (VII.4.1)

Muntatge de l'expedient - DSG (VII.4.3) Muntatge de l'expedient (DSG) (VII.4.3)

Aprovació inicial - Publicació (VII.5) - ITP "C" (VII.6) Aprovació inicial - Publicació (VII.5) - ITP "C" (VII.6)

Noves separates REP (VII.6.2.a) Noves separates REP (VII.6.2.b)

Informe REP (VII.6.2.a)

Informació pública - Informes sectorials (VII.7 i 8) - Resposta global (VII.6.2.a) Informació pública - Informes sectorials (VII.7 i 8) - Resposta global (VII.6.2.b)

Finalització informació pública (VII.9) - Informe al·legacions OM - 10 dies Finalització informació pública (VII.9) - Informe al·legacions OM - 10 dies

Lliurament documentació a DGS (VII.11.1) - Validació Informe REP - 5 dies Lliurament documentació a DGS (VII.11.1) Validació Informe REP - 5 dies

Muntatge de l'expedient (DSG) (VII.11.2) Muntatge de l'expedient (DSG) (VII.11.2)

Aprovació definitiva - Publicació (VII.11.3) Aprovació definitiva - Publicació (VII.11.3) Aprovació - Publicació (VII.3)

Comunicació d'inici d'obres (IX.1.2) Comunicació d'inici d'obres (X.1.2) Comunicació d'inici d'obres (XI.1.2)

Condicions d'execució de l'obra per part del Comitè Permanent d'Obres i Mobilitat (IX.1.1 - X.1.1 - XI.1.1)

Visites i reunions periódiques (mínim 2) (IX.1.3) Visites i reunions potestatives (X.1.3) Visites i reunions potestatives (XI.1.3)

Finalització de l'Obra (IX.2) Finalització de l'Obra (X.2) Finalització de l'Obra (XI.2)

Enviament separata (10 dies abans Acta) (IX.2.1) Comunicació final d'obra (X.2) - Subsanació repasos
(X.2/XI.2)

- Comunicació final d'obra (XI.2)

Acta Inspecció Final  (IX.2.1) - Acta de Subsanació (IX.2.3)

Signatura Acta Recepció / Lliurament (IX.3.4 i 5) - Subsanació repasos (IX.3.7) Signatura Acta Recepció / Lliurament (X.3.4 i 5) - Subsanació repasos (X.3.7) Signatura Acta Recepció / Lliurament (XI.3.4 i 5)

Garantia de l'obra i arxiu projecte (IX.3.8) Garantia de l'obra i arxiu projecte (X.3.8) Garantia de l'obra i arxiu projecte (XI.3.8)

Enviament As Built (60 dies) (IX.3.9) Enviament As Built (60 dies) (X.3.9) Enviament As Built (60 dies) (XI.3.9)

Fase de supervisió tècnica
Fase d'aprovació del projecte
Fase d'execució i recepció d'obres
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

c) l’ACEFAT
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

d) el Control de les obres a l’espai públic

• Autorització i control dels horaris de treball i autoritzacions excepcionals en 

dies festius

• Vigilància nocturna

• Auscultació

• Adaptació de les obres al ritme de la ciutat i les seves afecccions

• Suport als comerciants i veïns

• Protocol d’obres
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

e) el COM

• Coordinacio a l’espai public
Seguiment

previ

SeguimentSeguiment
previprevi

Planificació
trimestral

PlanificaciPlanificacióó
trimestraltrimestral

Presentació
propostes

PresentaciPresentacióó
propostespropostes

DesestimacióDesestimaciDesestimacióó

Taula 
prèvia a 
comissió

Taula Taula 
prprèèvia a via a 
comissicomissióó

Control
d’obres

ControlControl
dd’’obresobres

Anàlisi
propostes

AnAnààlisilisi
propostespropostes

OBRES 
COMPLEXES

OBRES OBRES 
COMPLEXESCOMPLEXES

OBRES 
SIMPLES

OBRES OBRES 
SIMPLESSIMPLES

Pavim
entacions

Comitè d’obres
i mobilitat

ComitComitèè dd’’obresobres
i mobilitati mobilitat

Comissió
d’obres i
mobilitat

ComissiComissióó
dd’’obres iobres i
mobilitatmobilitat
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

e) el COM

e) Resultats de l’Eurotest d’obres Urbanes 2010

Ciutat Obres 
inspeccionades

Evaluació
mitjana

Luxemburg 1 No es considera

Madrid 5 2,60

Roma 5 2,80

Ljubljana 6 3,17

Zurich 5 3,60

París 3 3,67

Viena 6 3,67

Berlín 5 3,80

Amsterdam 5 3,80

Munich 5 3,80

Bruselas 6 3,83

Barcelona 5 4
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

f) les Taules d’Infraestructures de Serveis Urbans

• Objectiu
Al 2007, es va començar un procés d'anàlisi i reflexió liderat per l'Ajuntament de Barcelona sobre les 

fortaleses i punts febles de les xarxes d'infraestructures de serveis urbans, amb identificació de les 

àrees de millora i la necessitat d'inversions defensives per augmentar la seva resiliència, entesa 

aquesta com la capacitat de les infraestructures de suportar pertorbacions sense afectar les 

seves prestacions. Aquest procés, anomenat 3Ss (Seguretat en el Subministrament de Serveis), va 

portar a la creació, en 2009, de les TISU, Taules Tècniques de les Infraestructures de Serveis Urbans, 

que a través de la creació d'una xarxa entre les administracions i empreses responsables de les 

infraestructures, es planteja i desenvolupa projectes transversals concrets per a la reducció dels risc de 

col·lapse per afeccions en cadena de les infraestructures que siguin provocades per incidències en 

alguna d'elles.
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

f) les Taules d’infraestructures de Serveis Urbans 

• Fases i principals projectes

Serveis 
Municipals

Túnels 
Urbans

Cicle de
l’aigua

Xarxes
Elèctriques

Combustible
s

Telecomunicacio
ns

Mobilitat i
Transport públic

Obres 
subterrànies i

Galeries

Equip Equip 
coordinadorcoordinador

Serveis Municipals
Proposar un Protocol de crisis per manca de subministrament 

d’aliments
Redactar informe preliminar sobre logística alternativa 

d’eliminació de residus
Túnels Urbans

Programar el desenvolupament de una normativa de 
construcció i explotació

Desenvolupar manuals d’explotació i eines de gestió
Subministrament elèctric

Consolidar el Grup de Treball Elèctric permanent
Cicle de l’aigua

Completar la informació bàsica del subministrament
Combustibles

Projectar un Protocol de crisis de subministrament

Resoldre l’alimentació comuna de GNC per a BUS i Recollida
Mobilitat i Transport Públic

Proposar un Protocol per als talls de serveis de transport 
programats 

Proposar Criteris generals per pous de ventilació i sortides 
d’emergència

Telecomunicacions
Proposar un Pla de restitució comunicació als túnels

Proposar un conveni amb radioaficionats per situacions de 
crisis

Obres subterrànies 
Formalitzar el protocol d’auscultacions

Modificar la normativa afectant els plans de contingència

Redactar una Norma per als assajos d’ancoratges al terreny
Galeries

Proposar una Normativa per a la gestió i manteniment de totes 
les galeries 

Proposar l' Establiment d’estendards de qualitat de les 
instal·lacions a les galeries
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4. Cóm minimitzar la relació impacte ciutadà/benefici

g) El procés participatiu

• Creació de Comissions de veïns i comerciants a tres nivells: ciutat, 

zones generals afectades i entorn d’obres concretes; assemblees 

informatives

• Interlocució directa amb veïns i comerciants per un costat i 

administracions responsables per l’altre
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5. Eines de suport per maximitzar el rendiment i garantir la qualitat

─ El Manual de Qualitat

─ El SICOI

─ El Web d’Obres
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5. Eines de suport per maximitzar el rendiment i garantir la qualitat

El Manual de Qualitat
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5. Eines de suport per maximitzar el rendiment i garantir la qualitat

El SICOI
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5. Eines de suport per maximitzar el rendiment i garantir la qualitat

El Web d’Obres

Servei al ciutadà
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5. Eines de suport per maximitzar el rendiment i garantir la qualitat

El Web d’Obres

Servei al ciutadà

Obres al carrer Rosselló, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia, per tasques de 
construcció de l'intercanviador de Diagonal entre les línies 3 i 5 de metro i FGC
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6. Les obres més significatives fetes, en execució i planificades

Transport ferroviari:  perllongament de la L3 i L5, túnels amb tuneladores, estació La 

Sagrera

Transport viari: km de carrils bici, bus vao de la C-58, Intercanviador de Zona Universitària

Port: Ampliació del moll Prat (1a fase),  connexió amb França en ample UIC, accessos

Aeroport: T1, accessos de metro i rodalies, ciutat aeroportuària

Cicle de l’aigua (abastament): dessaladora, túnel ATLL

Cicle de l’aigua (clavegueram), dipòsit d’Urgell, av. Estatut

Energia (electricitat):  estesa de 42 km de cables a l’ombra, SE Valldonzella i Facultats , 

SE Lesseps i Cerdà

Energia (gas i benzina): centre logístic de combustibles del port, tancament anella de gas

Energia (climatització centralitzada): 22@, Marina, Sagrera

Grans projectes de ciutat: 22@-BET, Glòries, entorns Sagrera



JARDINERIA I 
ARBRAT URBÀ

Seminari de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Curs sobre el desenvolupament dels projectes urbans



Jardinería y arbolado urbano

Urbanismo vegetal en el sistema verde

Conocimiento, aplicación, funcionalidad y representación de la vegetación en proyectos de espacio público

Vegetación y mantenimiento de los parques urbanos, el agua en el jardín mediterráneo

Influencia del clima en la vegetación como ser vivo



Conocimiento y aplicación de la 
vegetación.

Consideraciones en el diseño de 
parques y elección del arbolado 

urbano



Urbanismo vegetal



Fases en la realización de un espacio verde 



Tipos de espacio verdes



Planes Verdes 



Vías verdes, Diagonal, Barcelona



Vía verde, Parc Fluvial del Besós.



Tipos de bosque por zona 
climática



Zonas biogeográficas, relación clima y vegetación

...



Introducción a la aplicación de la vegetación 
en proyectos de arquitectura y paisajismo

3- Zonas de vegetación y clima de Catalunya “zonas 
biogeogràficas y estrategias de adaptación de la 
vegetación.

3.1 Bosque mediterráneo (en zonas de clima 
mediterráneo tenemos los bosque esclerófilo, que para 
resistir la sequedad de las temperaturas altas de verano, 
las plantas se secan para rebrotar con las lluvias de 
otoño. En general la vegetación es persistente y tienen 
las hojas pequeñas, duras y coriáceas y la estructura es 
densa –árboles multicapa-
Bosque tipo: encinar y pinar mediterráneo cuando se 
degrada tenemos el matorral –garriga, màquia, estepa-)



Encinar mediterráneo

...



Pinar mediterráneo

...



Bosque mediterráneo, impacto cromático



Introducción a la aplicación de la vegetación 
en proyectos de arquitectura y paisajismo

3- Zonas de vegetación y clima de Catalunya “zonas 
biogeogràficas y estrategias de adaptación de la 
vegetación.

3.2 Bosque atlántico caducifolio (en zonas de 
clima atlántico, con inviernos fríos i clima con humedad 
constante. En general la vegetación es caduca y tienen 
las hojas grandes y blandas distribuyendose en la 
superfície –árboles unicapa- para favorecer la captación 
solar y por lo tanto, la fotosíntesis. 
Bosque tipo: robledal y hayedo



Hayedo atlántico

...



Robledal atlántico

...



Bosque atlántico



Introducción a la aplicación de la vegetación 
en proyectos de arquitectura y paisajismo

3- Zonas de vegetación y clima de Catalunya “zonas 
biogeogràficas y estrategias de adaptación de la 
vegetación.

3.3 Bosque matorral y prado alpino. Se da en las 
zonas de clima alpino con muy bajas temperaturas, nieve 
y fuertes vientos en invierno a una altitud superior de 
1600m –en los Pirineos-. Los árboles y arbustos adoptan 
una forma compacta y tienen la hoja pequeña o acicular, 
para adaptarse al medio. Tienen una estructura piramidal 
para que la nieve no le afecte estructuralmente.
Bosque tipo: avetal, pinar negro



Bosque y matorral alpino

...



Bosque, matorral y prado alpino



El árbol como ser vivo. Elección 
del arbolado viario para una 

ciudad



Introducción a la aplicación de la vegetación 
en proyectos de arquitectura y paisajismo

4- El árbol (y la vegetación en general) en sus dos 
aspectos

4.1 Como sujeto vivo y sus necesidades vitales y 
su variabilidad estacional y su crecimiento anual: 
Descripción morfológica y resistencia al medio. 

4.2 Como objeto de composición en la arquitectura 
del paisaje y de mejora del confort ambiental.

(En la aplicación se debe considerar las dos vertientes)



Introducción a la aplicación de la vegetación 
en proyectos de arquitectura y paisajismo

4- Criterios de elección del árbol de alineación ideal 
para Barcelona. 

Como sujeto sería el que le corresponde a su zona biogeográfica. La 
encina (árbol multicapa). Como objeto, tiene un crecimiento lento, forma 
irregular, es persistente, poca variación cromática y oxigena poco. 

Como objeto, por el contrario, el árbol ideal, seria el platano por su 
belleza estética, crecimiento de las hojas en una capa exterior, creación 
de un efecto “arco” en las calles y generar un gran confort ambiental. En 
cambio como sujeto le cuesta vivir, debido al estrés hídrico que sufre en 
verano, confinado en un pequeño alcorque.

Se pueden utilizar especies intermedias como los árboles de hoja 
compuesta y foliolos pequeños (acacias) árboles de hoja rugosa y 
estructura y densa (almez) y árboles de mayor densidad (tilo) y 
aumentando el espacio de plantación



Fichas de vegetación











Descripción y aplicación de la 
vegetación en proyectos



Tabla de descripción global



Taxonomía

Aesculus hippocastanum y A. Carnea x



Taxonomía, género: Pinus

Pinus pinea

Pinus halepensis



Taxonomía, monocotiledóneas: palmeras

Phoenix canariensis, Washingtonia filifera, W. robusta Phoenix canariensis, P. dactylifera



Zonas biogeográficas del mundo (según Walter)



Mapa de zonas de origen de las especies usadas en 
jardinería mediterráneas

Zonas de origen de especies aclimatadas al mediterráneo

Zonas biogeográficas mediterráneas de bosques esclerófilos del mundo 



Zonas biogeográficas de España y Portugal



Propuesta de Jardín Botánico de zonas 
mediterráneas del mundo

Jardín Botánico de Barcelona de C. Ferrater y B. Figueras

Jardín Botánico de Barcelona, zona de Canarias



Zona biogeográfica: bosque subtropical seco 
y sabanas

Bosque subtropical caducifolio de ceibos. Ecuador Sabana con boababs. Senegal



Zona biogeográfica: desierto caluroso

Oasis con palmeras datileras, Sahara

Acacia en la sabana, Namibia

Opuntia sp., desierto de California

Aloe ferox, Sudáfrica 



Zona biogeográfica: mediterránea

Encinar continental, dehesas y parameras. España



Zona biogeográfica: mediterránea

Tomillar de matas aromáticas mediterráneo

Lampranthus, Sudáfrica Acacia cyanophylla, Australia



Zona biogeográfica: bosque húmedo templado

Bambú, parque de Guilin. China Plantación de bosque de bambúes, Anduze. Sur de Francia 



Zona biogeográfica: bosque atlántico o verde en verano

Liquidambar styraciflua, América del Norte Detalle hojas en otoño

Hayedo europeo



Jardines botánicos mediterráneos

Jardín Mar i Murtra, Blanes Jardín Mar i Murtra, Blanes



Jardines botánicos de zonas desérticas y 
subtropicales

Jardín Costa Llobera de planta crasas de Barcelona Estufa fría de planta subtropical, Lisboa



Degradación del bosque mediterráneo



Arbustos de la garriga y tomillar mediterráneos

Cistus albidus (jara blanca) Cistus salvifolius (estepa borrera)

Spartium junceum. (genista)Cistus monspeiensis (estepa negra)



Zonas biogeográficas en función de la altitud

Pisos de vegetación

Encinar, hayedo y abetal, Montseny Hayedo y abetal, Pirineos



Formas y estructura de árboles



Funciones vitales del árbol



Morfología de la hoja según el clima y adaptación

Quercus robur, clima atlántico

Quercus ilex rotundifolia, clima mediterráneo Cineraria maritima



Floración



Ficha de variación cromática



Ficha cromática mimosas

Acacia dealbata



Frutos

Taxus bacata



Raíces

Ficus magnolio Taxodium distichum



Resistencia al medio de la 
vegetación



Tabla de resistencia la medio



Tipos de crecimiento de los árboles

Ficus macrophylla Abies alba



Comparación de crecimiento aislado y en bosque

Quercus robur



Pantallas cortavientos

Cupressus sempervirens y Populus nigra



Funciones de la vegetación



Cortavientos en primera línea de costa

Pinus pinea Pinus pinea y juncos



Resitencia al mar y contaminación



Sombra distintos caducifolios



Absorción de elementos químicos por las hojas



Presencia de aves en distintos tipos de espacios 
verdes



Naturaleza del suelo

Influencia del freático en el antiguo cauce del Turia, Valencia



Funciones de la vegetación en 
la ciudad



Árbol y ciudad

Comparación del crecimiento del árbol en medio urbano

y natural, incidencia del clima
Árbol aislado, como configurador de una plaza. 

Plátano de Llançà



Árbol y ciudad

Diferencia visual y de crecimiento entre platanos y 

almeces, Eixample, Barcelona

Talud como protección del eje viario.

Paseo de Recoletos, Madrid

Encinas en Plaça Catalunya, Barcelona Encinas en Plaça Catalunya, Barcelona



Bibliografía



Bibliografía



Bibliografía



Representación gráfica de la 
vegetación



Vía verde de Barcelona, del Turó Parc- Pza. 
España



Ficha de representación niveles de vegetación



Planta nivel superior - árboles



Planta nivel visual- arbustos



Planta nivel suelo- tapizantes



Funciones agrupaciones del arbolado



Variación cromática 4 estaciones del año



Acceso Turó Parc, encinas cortadas



Floración árboles del amor en primavera



Zona paisajística en primavera plátanos y tilos



Zona paisajística en otoño



Estructura del almez en invierno



Pza, Macià, función  de cipreses, chopos y  fitolaca



Vegetación y agua en los 
parques públicos 



Jardín del Laberint d´Horta, Barcelona
Safareig

Jardín paisajístico Jardín de boj



Parc de la Ciutadella de Fontseré, paisajismo 
mediterráneo



Parc Samà de Fontseré, paisajismo mediterráneo

Jardín de mandarinos. Tarragona Lago. Vinyoles i el Arcs. Tarragona



Parc Güell de Gaudí, paisajismo mediterráneo

Viaducto

Plaza y cisternaVista general



Urbanizaciones basadas en la Ciudad Jardín

...

Paseo Maristany. Camprodón
Casa de les Eures. J.A. Coderch



Urbanizaciones basadas en la Ciudad Jardín

...

...
Camino de Ronda. S’ Agaró



Urbanizaciones basadas en la Ciudad Jardín

Urbanización del Golf de Puigcerdà.



Jardines contemporáneos basados en el paisaje 
natural de costa

Parc de les dunes de 
Poblenou, Barcelona.
M. Ruisánchez
y X. Vendrell. 

Parque del Passeig Marítim. Gavà. I. Jansana



Jardines contemporáneos basados en el paisaje 
natural

Parc Central. Sant Cugat. Batlle i RoigParc de les Glòries. Barcelona. Agricola, Monclús, 
Riuwamba y B. Figueras



Jardines contemporáneos basados en el 
paisaje agrícola

Parque de la Trinitat. Barcelona. Batlle i Roig Parque de la Nova Icària i del Ponts. Barcelona. MBM

Parque de Sant Martí. Barcelona. C. Martí i A. Armesto Parque Torrent Ballester. Viladecans. A. Frediani



Jardines contemporáneos basados en el paisaje 
natural y agrícola

Distinción zonas césped y matas mediterráneas. 
Parque de Diagonal Mar. Barcelona. 

Parque Diagonal Mar. EMTB



Jardines contemporáneos basados en el paisaje 
natural

Jardines de Joan Brossa. Montjuïc. Falcone Id.



Jardines contemporáneos basados en el paisaje 
natural i agrícola

Ordenación de la Riera del Cañadó. Badalona. I. Benasar Huertos junto a la riera



Francesc Navés Viñas



La gestió dels serveis municipals

Paviments urbans. Requeriments i tipus.
Félix Edmundo Pérez Jiménez, catedràtic de Camins del Departament d’Infraestructura 
del Transport i del Territori de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya

La gestió indirecta; les entitats col·laboradores.
Dolors Masoliver Jordana, Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

7a
sessió

17/12/10



PAVIMENTS URBANS. REQUERIMENTS I TIPUS

Félix E. Pérez Jiménez
Catedrático

Departament de Infraestructura del Transport i del Territori
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, 17 de novembre de 2010



PAVIMENTS URBANS

PAVIMENTOS URBANOS. REQUERIMIENTOS Y TIPOS

El tipo de pavimento y los requerimientos de las obras de 
pavimentación vienen dados por el objetivo buscado.

Conseguir una pavimentación urbana de calidad

Calidad         Proyecto

Pavimentación urbana 

de calidad

Calidad ejecución Calidad conservación



PAVIMENTS URBANS

CALIDAD DEL PROYECTO

-Las prestaciones del pavimento han de ajustarse lo máximo posible a
las prestaciones requeridas. Hacemos una obra para que cumpla una
función.

- Las soluciones seleccionadas han de respetar el medio ambiente.
Buscar el menor impacto ambiental y, a ser posible, mejorarlo.

- Soluciones compatibles a corto, medio y largo plazo con los
presupuestos municipales.



PAVIMENTS URBANS

PRESTACIONES REQUERIDAS

 Estéticas y ambientales
- Ubicación de la calle
- Características del barrio (centro histórico residencial, comercial)
- Características de la calle (tipo de tráfico, intensidad )
- Clima (temperatura, pluviosidad)

 Funcionales
- Movilidad de vehículos y peatones
- Marco exterior donde vecinos y habitantes desarrollan su actividad
- Acceso y enlace entre edificios y barrios



PAVIMENTS URBANS

MOVILIDAD DE LOS VEHÍCULOS

El pavimento ofrece una superficie de rodadura para la circulación de
los vehículos, y al mismo tiempo, amortigua y reduce las cargas que
llegan a la explanada.

En su diseño tendremos que tener en cuenta:
 Aspectos funcionales, relacionados con la comodidad y seguridad

de la circulación de los vehículos.
 Aspectos mecánicos, relacionados con la resistencia del pavimento,

la explanada y también, de las conducciones y galerías de servicio,
a las cargas del tráfico.



PAVIMENTS URBANS

PRESTACIONES FUNCIONALES        CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES

Las prestaciones funcionales de los pavimentos:
- adherencia neumático-pavimento
- vibraciones y oscilaciones del vehículo
- ruido de rodadura
- visibilidad y deslumbramiento

En definitiva: La seguridad y comodidad en la circulación de los vehículos

Están relacionadas con las características superficiales
- textura (macrotextura y microtextura) ( λ < 50mm)
- megatextura ( 50mm < λ < 500mm )
- regularidad ( 500mm < λ )



PAVIMENTS URBANS

ADHERENCIA

La adherencia depende:

 Microtextura → Produce las uniones y contactos entre materiales a 
escala microscópica (adherencia por interacción  
molecular)

 Macrotextura → Facilita la evacuación del agua
→ Facilita el contacto a velocidades altas (adherencia 

por histéresis)



PAVIMENTS URBANS

ADHERENCIA
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PAVIMENTS URBANS

ADHERENCIA       TIPOS DE TEXTURA

MICRO MACRO EMPLEO DISEÑO

Aspera            Lisa              Vías Urbanas          Áridos no pulimentables
(velocidad baja)            Mezclas con finos

Aspera          Rugosa          Vías Urbanas         Áridos no pulimentables
(velocidad alta)            Mezclas sin finos



PAVIMENTS URBANS

ADHERENCIA       TEXTURA Y CPA
PROFUNDIDAD DEL 
CÍRCULO DE ARENA 

(mm) 
EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO 

< 0,2 Textura muy fina. A proscribir. 

0,2 – 0,4 Textura fina. Sólo en tramos donde raramente se 
superen los 80 km/h. (P. Ej.: áreas urbanas) 

0,4 – 0,8 Textura media. Para tramos normales con velocidades 
moderadas. (80 – 120 km/h) 

0,8 – 1,2 Textura gruesa. Para tramos con velocidades superiores 
a 120 km/h. 

> 1,2 Textura muy gruesa. Para casos especiales con peligro 
de deslizamiento. 

 

 

CPA CALIFICACIÓN COMENTARIOS 

< 0,35 Deficiente 
En principio no debe usarse en capas de 
rodadura. 

0,35 – 0,45 Regular 
A emplear sólo cuando las características del 
trazado y del tráfico son favorables. 

0,45 – 0,55 Bueno 

> 0,55 Muy Bueno 

A emplear cuando las características del 
trazado y del tráfico son desfavorables 
(curvas, intersecciones, alta velocidad, 
tráfico denso). 
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VIBRACIONES Y OSCILACIONES

Ondas medias y largas
(megatextura / regularidad)

-Las molestias causadas dependen de la frecuencia y amplitud de las  
vibraciones a que está sometido el viajero. Longitud y amplitud de las  
irregularidades del firme (ondas medias y largas).

- Aunque depende en parte del usuario, se consideran molestas y 
perjudiciales las vibraciones de 2 – 15 Hz.

- Para estas ondas se consideran tres niveles de incomodidad:
Umbral de percepción       0,01 – 0,15 m/s2

Umbral de molestías       0,04 – 1 m/s2

Umbral desórdenes físicos       > 2 m/s2 
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VIBRACIONES Y OSCILACIONES
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VIBRACIONES Y OSCILACIONES
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RUIDO

El ruido es una mezcla de sonidos, sin ritmo ni cadencia que inciden 
negativamente en la comodidad de los viajeros y molestan a los 

vecinos de las carreteras, calles y vías urbanas.

El ruido se mide en escala logarítmica y pequeñas variaciones en la 
escala de ruido suelen estar asociados a grandes variaciones en la 

potencia acústica de la fuente emisora.

Así disminuir la intensidad de tráfico de una vía a la mitad o separar     
las casas a doble distancia suele producir una reducción de unos 

3dB (A)



PAVIMENTS URBANS

RUIDO

El ruido de rodadura es uno de los principales componentes del ruido 
del tráfico.

El tipo de pavimento incide enormemente en el ruido de rodadura, con 
diferencias que pueden suponer 10-15 dB (A).

 interior
exterior (7,5m)

Adoquines

Pavimentos

Tratamientos superficiales

Mezclas bituminosas

Mezclas porosas

      65          70          75           80          85           90



PAVIMENTS URBANS

RUIDO

El ruido del tráfico amortigua las otras fuentes de ruido

Si se quiere reducir el ruido del tráfico hay que reducir el ruido de rodadura

Pavimentos sonorreductores

NIVELES DE RUIDO VELOCIDAD DE 
LOS 

VEHÍCULOS 
(km/h) 

CATEGORÍA 
DE 

VEHÍCULO RODADURA MOTOR TOTAL 

Pesado 61 78 78 
20 

Ligero 58 64 65 

Pesado 79 85 86 
80 

Ligero 76 74 78 

 















PAVIMENTS URBANS

CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN
Sistemas de Gestión de Firmes:
 Base de datos donde tenemos introducidos todos los pavimentos 

urbanos, debidamente referenciados, con sus características y 
fallos

 Es un inventario de nuestra red
Si introducimos índices, a partir de los fallos de los pavimentos,   

podremos :
- conocer el estado de nuestra red (porcentaje de tramos en  
diferentes  estados de conservación)

- conocer el modelo de comportamiento de nuestros pavimentos
- optimizar la conservación de los pavimentos

Pavinform
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PAVINFORM

 PAVINFORM es el sistema de gestión de firmes implementado por   
el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión de pavimentos.

 La base de datos tiene los fallos de los pavimentos y el programa 
seleccionaba las actuaciones a realizar.

 Sin embargo, no valoraba el estado de servicio de la red para los 
usuarios, ni predecía su evaluación en el tiempo.

 El Laboratorio de Caminos de la UPC analizó la introducción de un 
índice de estado en función de los fallos de los fallos y a partir de ahí 
dedujo los modelos de comportamiento.

 El módulo actual permite predecir el estado de los pavimentos de 
acuerdo con las actuaciones previstas.
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PAVINFORM
evaluación alumnos
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PAVINFORM
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PAVINFORM
índices de estado
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PAVINFORM
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PAVINFORM
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PAVINFORM
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PAVINFORM
modelo de comportamiento
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PAVINFORM
prognosis de la evolución del estado del pavimento
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PAVINFORM
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PAVINFORM
prognosis  de la evolución del estado del pavimento
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MECANISMOS GENERADORES DE RUIDO
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MECANISMOS GENERADORES DE RUIDO
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PAVIMENTOS SONORREDUCTORES

 Pavimentos lisos (mezclas densas y semidensas) 
- Problemas de ahderencia

 Pavimentos con fuerte macrotextura negativa (microaglomerados)
- Pavimentos sonorreductores

 Pavimentos porosos
- Bajas emisiones y absorción acústica 
- Problemas de colmatación y degradación superficial (peladuras)



PAVIMENTS URBANS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

 Resistente a los esfuerzos tangenciales y abrasivos del tráfico
 Resistente a las deformaciones plásticas
 Resistente a la fisuración por las cargas pesadas del tráfico  

(autobuses y vehículo de carga)
 Resistente a la fisuración por tensiones térmicas
 Capacidad para reducir y amortiguar las cargas del tráfico a las 

condiciones portantes de la explanada
 Capacidad para proteger las conducciones y redes incluidas en el 

interior de las mismas o en la explanada
 Facilidad para abrir y cerrar zanjas
 Facilidad para su mantenimiento y conservación



PAVIMENTS URBANS

TIPOS DE PAVIMENTOS
Vías con tráfico pesado:
 Pavimentos convencionales (flexibles, semirrígidos y de hormigón)

- Instrucción de carreteras. Incasol
Pavimentos mixtos (mezcla bituminosa y base de hormigón)
- Preferibles con conducciones a proteger 
- Facilidad para apertura y reparación de zanjas
- Normativa Ayuntamientos. 

 Capa de rodadura
- Preferiblemente pavimentos sonorreductores

Vías con tráfico ligero:
 Pavimentos convencionales

- Instrucción de Carreteras. Incasol. Normativa Ayuntamientos 
 Capas de rodadura

- Mezclas y lechadas bituminosas, tratamientos superficiales
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CALIDAD DE EJECUCIÓN

 En la ejecución de un pavimento en particular, en el caso de las 
mezclas bituminosas, podemos perder hasta un 50% de las 
propiedades mecánicas potenciales del producto.

 Lo mismo puede ocurrir en el caso de las capas tratadas y    
materiales de explanada.

 El control de la ejecución se basa principalmente en el control del 
procedimiento y se debe pasar a controlar, cada vez más, el   
producto final

- propiedades mecánicas de los testigos
- prestaciones funcionales del pavimento
- capacidad estructural pavimento     
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CALIDAD DE EJECUCIÓN
Control sobre el producto

Medida de la resistencia mecánica
Ensayo de tracción indirecta

Def. 
(mm)


max.

P (MPa)
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CALIDAD DE EJECUCIÓN

Permite evaluar y analizar los siguientes parámetros de la mezcla:

• Cohesión
• Resistencia a la fisuración
• Efecto de densidad y estado de la mezcla

Ensayo de tracción indirecta

• Está relacionado con la compacidad de la mezcla
• Con la calidad de los componentes
• Con la calidad final conseguida
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CALIDAD DE EJECUCIÓN
Resistencias probetas y testigos
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CALIDAD DE EJECUCIÓN
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PAVIMENTS URBANS

CALIDAD DE EJECUCIÓN
calidad estructural del firme

 Puede ser evaluada a partir de la medida de la deflexión

 La sección estructural de una firme es proyectada para conseguir 
una deflexión acorde con su categoría de tráfico

 La deflexión de las diferentes secciones estructurales proyectados 
para la misma categoría de tráfico son similares.
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CALIDAD DE EJECUCIÓN
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CALIDAD DE EJECUCIÓN
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CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN

La calidad de la conservación depende:

 Técnicas empleadas en la conservación

 Política de conservación:

- Conservación tipo respuesta
- Conservación preventiva

Sistemas de Gestión de Pavimentos



PAVIMENTS URBANS

CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN

Técnicas de conservación:

 Reparación de fallos locales y reparaciones de aberturas de zanjas

Rehabilitación superficial /capas finas
- microaglomerados – pavimentos sonorreductores
- lechadas bituminosas

 Reconstrucción 
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1. INTRODUCCIÓ. L’ORIGEN DE LES ENTITATS COL·LABORADORES 

1.1 Antecedents 

La lliure circulació de mercaderies en el sí dels diferents estats de la Unió Europea, suposa la 
necessitat de que el productes siguin segurs, no comportin riscos per a la salut dels consumidors i, 
alhora, siguin respectuosos amb el medi ambient, independentment de la seva procedència. 

Al mateix temps, cal garantir la protecció dels consumidors en front les diferents activitats i 
processos industrials que comporten un risc, ja sigui per accident, incendi o de contaminació del 
medi, aquesta protecció ha de ser portada de manera sincronitzada a tots els estats de la Unió 
Europea. 

Així doncs, la necessitat de compatibilitzar els instruments de la política industrial amb els de la 
lliure competència i la lliure circulació de mercaderies, productes i serveis en el sí de la Unió 
Europea ha portat al disseny d’instruments per garantir aquesta compatibilització. 

Els instruments utilitzats a tal efecte són, bàsicament: 

- L’harmonització normativa 
- El desenvolupament d’un sistema d’avaluació de la conformitat per tal de comprovar el 

compliment uniforme de la normativa en tots els estats de la Unió Europea. 

1.2 Sistemes d’avaluació de la conformitat 

L’harmonització de criteris entre els diferents estats ha suposat el desenvolupament de normatives 
generals a nivell de la Unió Europea concretades a nivells de Directives i Reglaments. 

Les Directives són documents normatius que han de ser traslladats en les corresponents 
legislacions dels diferents països, mentre que els Reglaments són documents legislatius a nivell 
europeu que no han de ser traslladats sinó aplicats directament pels diferents països. 

En el cas de les Directives s'ha produït posteriorment una sèrie de legislacions nacionals que les 
traslladen i les desenvolupen. Per a assegurar que les esmentades legislacions eren coherents 
unes amb les altres, en molts casos les Directives dels diferents productes tracten de fer 
referència a normes europees emeses per un organisme normalitzador denominat CEN. 

D'aquesta manera, es garanteix que totes les legislacions que tractin d'especificar requisits per als 
diferents productes en matèria de medi ambient, seguretat i salut són similars entre unes i d'altres. 

Com a conseqüència de tots aquests aspectes s'han elaborat normes europees que apliquen a 
productes, serveis, etc... i que garanteixen que si es compleixen, els esmentats productes, serveis, 
etc... són segurs, saludables i respecten el medi ambient a qualsevol país que les apliquin. 

Les esmentades normes, en molts casos, suposen que s'han de controlar una sèrie de requisits 
en una empresa, en un procés o en un producte, que es troba especificats en les normes. 

Per tant hem de disposar d'agents, (entitats), que verifiquin que les empreses, els productes, els 
processos compleixen els requisits de les normes aplicables. Els esmentats agents són 
denominats en l'argot de qualitat "Avaluadors de la Conformitat" perquè avaluen la conformitat 
respecte de normes de les empreses, dels processos o dels productes. 

Entre els diferents tipus d'entitats avaluadores de la conformitat podem trobar: 
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 Laboratoris d'assaig: Que realitzen assaigs sobre productes i demostren que compleixen 
normes. 

 Entitats d'inspecció: Que avaluen si els processos o instal·lacions són conformes a requisits. 
 Entitats de certificació: Que avaluen i certifiquen que una empresa o un producte compleix els 

requisits establerts 

 Etc... 

Per assegurar a nivell europeu que tots els avaluadors de la conformitat dels diferents països 
actuen de la mateixa manera i donen resultats garantits és necessari valorar que: són competents 
i independents s'ha creat un conjunt de normes, que van ser les antigues normes EN 45000, 
aplicables als esmentats avaluadors. 

 

UNE EN ISO 17025 
 

Criteris de funcionament dels Laboratoris d'Assaig i Calibratge 
(Abans EN 45001). 
 

EN 45011 Criteris per al funcionament d'Entitats de Certificació de 
Productes. 

UNE EN ISO 17021 
Qualitat / medi ambient 

 

Criteris per al funcionament d'Entitats de Certificació de 
Sistemes de Qualitat. (Abans EN 45012) 
 

UNE EN ISO 17024 
 

Criteris per al funcionament d'Entitats de Certificació de 
Personal. 
(Abans EN 45013) 
 

UNE EN ISO 17011 
 

Avaluació de la conformitat. Requisits generals per als 
organismes d'acreditació que realitzen l'acreditació 
d'organismes d'avaluació de la conformitat. (Substitueix a l'EN 
45003 i EN 45010 

ISO/IEC 17020 
 

Criteris generals per al funcionament de diferents tipus 
d’organismes d'inspecció (substitueix a l'EN 45004) 
 

EN 45014 Criteris per a l'elaboració de Declaracions de Conformitat. 
 

 

La manera en la qual s'assegura que els esmentats avaluadors compleixen les esmentades 
normes és la comprovació per una tercera part independent, considerant-se que l'esmentada 
tercera part acredita el funcionament de l'avaluador. 

Per contra, i amb caràcter general, per a qualsevol tipus d'empresa, s'ha vist la necessitat d'una 
organització interna que redundarà en una millora de la qualitat. A aquesta organització se la 
denomina Sistema de la Qualitat, i s'ha creat a nivell internacional una norma ISO 9001:2000 que 
defineix com construir-lo. 

La demostració del compliment de l'esmentada norma, la testifiquen els certificadors de sistemes. 

Per tant les característiques de l'Acreditació, que la diferencia de la Certificació, bàsicament són: 

 L'Acreditació només es refereix a avaluadors de la conformitat en general. 
 L'Acreditació verifica la competència tècnica per realitzar una sèrie de treballs mentre que la 

certificació no avalua l'esmentada competència tècnica sinó l'existència d'un sistema.  Per això 
s’entén per acreditació el reconeixement formal per una tercera part autoritzada, de la 
competència tècnica d'una entitat (organisme de certificació, entitat d'inspecció, verificador 
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mediambiental, laboratori d'assaig o calibratge) per a la realització d'una activitat determinada 
perfectament definida. 

Partint d'aquest sistema els diferents estats de l'Unió Europea han creat organismes d'acreditació i 
s'ha establert a nivell europeu una infraestructura de col·laboració per assegurar que en tots els 
estats és compleixen uns requisits comuns quant a acreditació dels seus avaluadors de la 
conformitat. 

1.3 Les entitats col·laboradores. La gestió indirecta. 

En alguns casos, cada vegada de forma més generalitzada, atesa la proliferació de requisits 
normatius i a la manca de personal, l’Administració recorre a la col·laboració d’entitats avaluadores 
de la conformitat, també anomenades entitats de tercera part, que prèviament ha autoritzat o 
habilitat per tal que realitzin mesures o controls, que després aquesta administració utilitzarà per la 
seva presa de decisions.  Aquestes entitats de tercera part que realitzen funcions en nom de 
l’Administració són les anomenades entitats col·laboradores. 

Aquesta col·laboració ha esdevingut pràcticament imprescindible en el camp del medi ambient i la 
salut on una normativa europea molt extensa regula que l’Administració ha de diagnosticar, 
planificar accions i requisits, així com comprovar la permanent adequació de les activitats a la 
normativa i als requisits fixats, recaient la responsabilitat de demostració de compliment en el 
fabricant, empresa o activitat. 

Així doncs, l’autorització d’entitats col·laboradores permet garantir el compliment de la normativa a 
les activitats, mitjançant la realització de control per part d’aquestes entitats, els resultat de les 
quals serà transmès posteriorment a l’Administració per a la presa de decisions, sense necessitat 
de que l’Administració inspeccioni a totes les activitats, reservant-se la inspecció de forma 
potestativa.  Aquests controls són contractats directament pel titular de l’activitat a les entitats 
col·laboradores.  És per això, que a aquestes entitats no se les pot autoritzar / habilitar sense 
condicions, per la qual cosa per a la seva autoritzacio / habilitació s’exigeix el compliment i 
manteniment de requisits molt estrictes, específicament cal que demostrin en tot moment: 

- Competència tècnica 

- Independència, imparcialitat i integritat en les seves actuacions 

Per avaluar el compliment dels requisits abans esmentats, l’Administració exigeix, cada vegada 
més, que aquestes entitats demostrin el compliment de les normes europees d’avaluació de la 
conformitat, a més d’imposar-los requisits addicionals i portar a terme una supervisió important de 
les actuacions realitzades com a entitat col·laboradora. 

En el procés d’autoritzacio, l’Administració pot recórrer el reconeixement d’una acreiditació 
realitzada per un organisme d’acreditació oficial de la Unió Europea, a més d’avaluar els requisits 
addicionals que cregui convenients. 

No obstant això, cal recalcar, que en el camp de les activitats, atès que l’autorització / habilitació 
d’entitats col·laboradores correspon a l’Administració competent en la matèria (medi ambient, 
salut, incendis, seguretat industrial, ...) aquesta pot, si té suficient capacitat, avaluar els requisits 
per sí mateixa sense recórrer a cap organisme d’acreditació extern. 
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2. PROCEDIMENT D’HABILITACIÓ I SUPERVISIÓ DE LES ENTITATS 
COL·LABORADORES.  LES ENTITATS COL·LABORADORES DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

L’Administració per habilitar / autoritzar una entitat com a entitat col·laboradora ha d’avaluar 
prèviament que aquesta entitat compleix els requisits que la legislació general (Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya) i la 
legislació específica exigeix. 

El procés d’habilitació d’entitats col·laboradores seguit pels diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya, és equivalent o similar, i consisteix, bàsicament en assegurar: 

- La independència, imparcialitat i integritat, tant de l’entitat com del seu personal, atès que 
realitzen funcions en nom de l’Administració. 

- La correcta implantació d’un sistema de qualitat que garanteixi que les actuacions de 
l’entitat es portaran a terme de forma correcta. 

- La capacitat tècnica del seu personal. 

En el cas del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’habilitació de les entitats col·laboradores 
la realitza l’Oficina d’Acreditació, unitat d’adscrita a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Aquesta Oficina té implantat, alhora, un sistema de qualitat i d’acreditació d’acord amb la norma 
UNE EN ISO / IEC 17011 “Requisits generals per als organismes d’acreditació que realitzen 
acreditació d’organismes d’avaluació de la conformitat” per tal de garantir la transparència, 
imparcialitat, objectivitat i fiabilitat del sistema. 

Aquest sistema de qualitat suposa que l’Oficina disposi, tant de documentació interna on es regula 
el sistema de funcionament de l’Oficina i el seu personal (Manual de qualitat i procediments de 
treball interns), com de documentació pública que detalla i complementa la normativa quant a 
requisits i sistema de procedir en l’habilitació de les entitats (procediments generals i específics i 
instruccions tècniques). 

El procediment d’habilitació que segueix el Departament de Medi Ambient i Habitatge per habilitar 
entitats col·laboradores és el següent: 
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El procés d’auditoria té els objectius següents: 

- Auditoria d’entitat: auditoria realitzada per a garantir que el sol·licitant disposa d’una 
estructura organitzativa i de funcionament i té implantat un sistema de gestió d’acord amb 
una norma de referència que garanteixi la seva competència tècnica per a portar a terme 
les funcions objecte de la seva activitats segons els criteris establerts en la normativa 
aplicable. 

- Auditories de camp: auditoria realitzada per a comprovar en la pràctica que la competència 
tècnica del personal i de l’entitat és suficient, idònia i adequada per a portar a terme les 
funcions objecte de la seva activitat, segons els criteris establerts en la normativa de 
referència. 

L’habilitació d’una entitat també es pot fer per reconeixement d’una habilitació o acreditació 
realitzada per un altre òrgan competent de la mateixa Generalitat, o una altra administració, o un 
altre organisme d’acreditació.  Aquest cas s’utilitza si una part dels requisits exigits a les entitats 
són equivalents. 

En cas d’utilitzar el reconeixement en el procés d’habilitació, aquest procediment suposa que 
l’òrgan competent en habilitació només caldrà que avaluï els requisits addicionals i en alguns 
casos la competència tècnica del personal de l’entitat. 

Aquest sistema d’habilitació és utilitzat conjuntament amb el d’avaluació total de l’entitat per 
l’Oficina d’Acreditació en l’habilitació d’entitats de control de la prevenció de la contaminació 

Procés d’avaluació 
Avaluació suficiència documentació 

Auditoria d’entitat Auditories de camp 

Resolució habilitació 

Registre 

Comitè Acreditació 

Proposta de resolució 

SEGUIMENT 
HABILITACIÓ 

UNE EN ISO/IEC 17011 

Programa d’avaluació 

Sol.licitud 

PG_04 
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acústica i el proposat per a l’habilitació de les entitats col·laboradores en el camp de la prevenció 
d’incendis i suposa la realització dels tràmits següents: 

 

 

 

 

 

Finalment comentar que, l’habilitació d’entitats col·laboradores suposa delegar unes funcions 
pròpies de l’Administració en aquestes entitats i per tant l’administració té l’obligació de garantir 
que les tasques delegades s’efectuen de manera imparcial i correcta tècnicament, per això és 
bàsic i fonamental una supervisió administrativa eficaç de les actuacions realitzades per les 
entitats col·laboradores.  Sense aquesta supervisió el sistema no té garanties. 

Addicionalment a la supervisió de les actuacions realitzades per les entitats col·laboradores cal fer 
un seguiment de l’habilitació / acreditació per garantir que es mantenen les condicions i requisits 
exigits per a ser entitat col·laboradora. 

Aquest seguiment i supervisió en el cas de l’Oficina d’Acreditació es concreta en: 

 

Seguiment de l’acreditació 
(Apartat 7 UNE EN ISO / IEC 17011 

- Auditories d’entitat de seguiment 
- Auditories de camp de seguiment 

  
Vigilància del sistema - Intervencions de camp 

Sol.licitud 

Procès d’avaluació 

Avaluació suficiència documentació 

Resolució habilitació 

Registre 

Comitè Acreditació 

Proposta de resolució 

SEGUIMENT 
HABILITACIÓ 

UNE EN ISO/IEC 17011 

Programa 
d’avaluació 

Per avaluar el compliment 
dels requisits addicionals 
(si s’escau) (auditories de 
camp) 

PG_04 
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(Decret 176/09 i Decret 170/1999) 
Llei 26/2010, de 3 d’agost 

o In situ 
o A posteriori 

- Intervencions documentals 
 

El número d’actuacions supervisades mitjançant intervenció de camp és en funció del volum 
d’actuacions realitzades per l’entitat, atès que el percentatge de supervisió és equitatiu per a totes 
les entitats. 

Entenent com a intervenció de camp la comprovació en el mateix establiment objecte d’actuació 
per part de l’entitat col·laboradora que el resultat del control, verificació o certificació realitzat per 
l’entitat s’ajusta a la realitat de l’establiment i a la normativa. 

En funció del resultat de la intervenció, l’Administració (en aquest cas l’Oficina d’Acreditació) pren 
les decisions següents: 

 

Resultat Motivació Accions 
Favorable -- -- 

Deficiències puntuals 
Deficiències del sistema de 
qualitat que no comprometen el 
resultat 

Amb desviacions 

Altres de poca importància 

Increment del seguiment i supervisió 

Repetició de l’actuació per part d’un 
altre tècnic sense cost 
Revisió SQ 
Revisió actuacions del tècnic 
Auditoria extraordinària d’entitat 
Auditories extraordinàries de camp de 
les actuacions revisades 
Formació addicional del tècnic i nova 
auditoria de capacitació 

Desfavorable 
(actuacions que 
comprometen el 
resultat) 

- Falta de capacitat tècnica 
- Negligència o falsedat (1) 

Si s’ha estat treballant mentre no 
tancat expedient, es poden intervenir 
actuacions fetes pel tècnic 

(1) Es pot descapacitar el tècnic i/o suspendre o retirar l’habilitació de l’entitat. 

En el marc de la supervisió també s’enquadra l’avaluació de les reclamacions.  En cas que una 
part interessada (ajuntament, particular, etc) interposi una reclamació contra una entitat 
col·laboradora o una actuació realitzada per aquesta, l’OA procedeix de la manera següent: 

Un cop rebuda la reclamació: 

- S’enviarà a l’entitat col·laboradora per tal que aquesta aporti aclariment, esmeni les 
deficiències o porti a terme les accions pertinent. 

- Es realitzaran les investigacions necessàries. 

- Es programaran intervencions, si s’escau. 

L’OA avaluarà si la reclamació és, o no, fonamentada i comunicarà el resultat a les parts 
interessades (si és fonamentada, s’actua, a més, igual que una intervenció estadística) 

- Es prendran les decisions que corresponguin en funció del resultat de l’avaluació de la 
reclamació. 
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En aquest punt voldria destacar la importància que té la supervisió de les actuacions realitzades 
per les entitats col·laboradores que poden fer els ajuntaments i la transmissió d’informació al 
respecte a l’Oficina d’Acreditació i la interposició de reclamacions si s’escau, cara a la millora i 
eficàcia del sistema de la gestió indirecta mitjançant entitats col·laboradores. 

3. ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN QUE LA LEGISLACIÓ OBLIGA A DETERMINATS 
REQUISITS, SOTA LA RESPONSABILITAT DEL TITULAR, QUE ES CONTROLEN 
O PODEN CONTROLAR PER GESTIÓ ADMINISTRATIVA INDIRECTE A TRAVÉS 
DE LES ENTITATS COL·LABORADORES 

 

 

 

 

4. LES ENTITATS COL·LABORADORES COM A SUPORT DE L’ADMINISTRACIÓ EN 
EL MARC REGLAMENTARI (OBLIGATORI) DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
A CATALUNYA 

4.1 Regulació marc 

El marc legal de les entitats col·laboradores està regulat en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment administratiu comú. 

Aquesta Llei preveu que les administracions públiques de Catalunya poden encomanar l’exercici 
de les funcions d’inspecció i control, pròpies de l’Administració, a entitats col·laboradores 

SSEEGGUURREETTAATT  IINNSSTTAALL..LLAACCIIOONNSS  
IINNDDUUSSTTRRIIAALLSS  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓ  DDEE  LLAA  
CCOONNTTAAMMIINNAACCIIOO  MMEEDDII  

AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓ--
PPLLAANNSS  

EEMMEERRGGÈÈNNCCIIAA  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓ  DDEE  LLAA  
SSAALLUUTT  

SSEEGGUURREETTAATT  
EEXXEERRCCIICCII  

AACCTTIIVVIITTAATT  ((RREEOO))  

SSEEGGUURREETTAATT  
EEMMMMAAGGAATTZZEEMMAATTGGEE  

PPRROODD..  QQUUÍÍMMIICCSS  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓ  
IINNCCEENNDDIISS  
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LLAABBOORRAALLSS  
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degudament habilitades i estableix que les actes, els informes i les certificacions emeses pel 
personal tècnic habilitat de les entitats col·laboradores, en l’exercici de les funcions d’inspecció i 
control tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal funcionari. 

Per tal de donar total garantia a la validesa jurídica dels actes d’inspecció, verificació i control de 
les entitats col·laboradores, la Llei 26/2010 regula el sistema d’habilitació d’aquestes entitats, així 
com estableix quines són les seves obligacions, entre les quals hi ha la de facilitar la 
documentació requerida i permetre l’accés i supervisió de les seves actuacions en qualsevol 
moment a l’Administració competent, com a responsable última dels documents emesos per 
aquestes entitats. 

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, a fi i efecte de donar les màximes garanties, regula un ampli règim 
sancionador, així com la suspensió i retirada de l’habilitació d’aquestes entitats i/o el seu personal 
quan cometin infraccions que puguin comportar una pèrdua de credibilitat del sistema d’habilitació, 
o quan aquestes entitats deixin de complir els requisits exigibles per poder ser habilitades. 

4.2 Les entitats col·laboradores en l’àmbit de la prevenció de la salut 

Determinades activitats, per al seu exercici, necessiten instal·lacions que poden ser associades a 
l’aparició de la legionel·losi, és per això que “El Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 
s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi” 
identifica els diferents tipus d’instal·lacions susceptibles de produir legionel·losi i els classifica en 
instal·lacions d’alt risc, baix risc i de risc en teràpia respiratòria. 

Aquest Decret estableix que és responsabilitat del titular garantir el correcte estat de les seves 
instal·lacions mitjançant la implantació de programes de manteniment, neteja i desinfecció i de 
verificar periòdicament l’eficàcia dels programes. 

Totes les operacions de manteniment, neteja, desinfecció i anàlisi han de quedar degudament 
registrades en un registre d’operacions juntament amb la signatura dels responsables de les 
operacions i anàlisis.  Aquest registre ha d’estar a disposició de les persones i/o entitats 
autoritzades que realitzen les funcions de revisió tècnica, entitats col·laboradores així com dels 
serveis, d’inspecció de les administracions competents. 

En el cas d’instal·lacions d’alt risc, que d’acord amb el Decret 352/2004, de 27 de juliol, són: 

- Instal·lacions que afecten a l’interior dels edificis: torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius. 

- Instal·lacions que afecten a l’interior dels edificis: centrals humidificadores industrials que 
generen aerosols. 

- Sistema d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn. 
- Instal·lacions termals. 
- Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d’alta 

velocitat o injecció d’aire (balnearis, jacuzzis, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres 
d’hidromassatge, tractament amb raigs a pressió i altres) 

La legislació requereix i responsabilitza al titular que, a més del correcte manteniment de la 
instal·lació, ha d’efectuar una revisió periòdica de les instal·lacions mitjançant entitats 
col·laboradores o serveis autoritzats a tal efecte per l’Administració. 

En el cas de torres de refrigeració i condensadors evaporatius la normativa estableix, 
addicionalment, que:  
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“Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors operatius, i les empreses 
instal·ladores han de notificar a l’ajuntament del municipi d’ubicació, abans de la posada en marxa, 
el número i les característiques de la torre o condensador, així com les modificacions que afecten 
al sistema. 

Així mateix les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius han de 
notificar a l’ajuntament corresponent, en el termini d’un mes, el cessament definitiu de l’activitat de 
la instal·lació”. 

Aquest mateix Decret també regula l’autorització de les entitats col·laboradores i les funcions com 
a entitat col·laboradora i que tenen com a funció comprovar l’adequació de les instal·lacions d’alt 
risc a la normativa. 

Les entitats col·laboradores han de conservar durant un període de 10 anys tota la informació que 
documenti els controls realitzats i els resultats de les revisions, i han de permetre l’accés dels 
inspectors sanitaris a aquesta documentació relacionada amb les seves actuacions com a entitat 
col·laboradora. 

El Departament de Salut pot sol·licitar a les entitats col·laboradores el llistat d’instal·lacions 
revisades en un període determinat.  En tot cas, semestralment, els serveis de revisió tenen que 
trametre a l’òrgan territorial corresponent del Departament de Salut el llistat de les instal·lacions 
revisades durant aquest període. 

Les entitats col·laboradores poden realitzar altres actuacions de recolzament tècnic que les 
pot contractar el Departament de Salut o els ajuntaments corresponents. 

Pel que fa als certificats de revisió, s’han d’expedir per triplicat: l’entitat col·laboradora ha de 
quedar-se un exemplar, ha d’enviar un segon exemplar a l’ajuntament del terme municipal on està 
ubicada la instal·lació i ha de lliurar el tercer a la persona titular de la instal·lació, que ha de 
conservar-lo a disposició dels serveis d’inspecció. 

Finalment comentar que, pel que fa a la legionel·losi, la competència de la funció inspectora de les 
instal·lacions d’alt risc correspon als serveis tècnics del Departament de Salut, amb col·laboració 
amb els ajuntaments. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, la funció inspectora correspon als serveis tècnics de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona. 

En el cas d’instal·lacions de baix risc, la funció inspectora correspon als serveis d’inspecció dels 
ajuntaments, i a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el cas de la ciutat de Barcelona.  No 
obstant això, en el supòsit que un ajuntament no tingués capacitat d’inspecció pot delegar aquesta 
funció a les entitats col·laboradores habilitades a tal efecte pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 

4.3 Les entitats col·laboradores en l’àmbit del medi ambient 

L’exercici dels diferents tipus d’activitats econòmiques pot comportar efectes adversos pel medi i 
les persones, és per això que la normativa regula els requisits a complir per les activitats, sota la 
responsabilitat del seu titular, per prevenir i/o reduir aquests efectes. 

La normativa ambiental a Catalunya també ha previst que el control d’aquests requisits i de la 
contaminació emesa per les activitats es puguin portar de manera indirecta, atès que el 
responsable és el titular i a la manca de recursos de l’Administració i per això ha regulat la figura 
de les entitats col·laboradores. 
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A continuació s’analitza la normativa ambiental que imposa requisits d’obligat compliment a les 
activitats i el sistema previst pel control d’aquests requisits. 

4.3.1 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els 
seus reglaments de desplegament 

Aquesta normativa té per objectiu la protecció del medi ambient en general i està enfocada a la 
reducció i prevenció de les diferents formes de contaminació que afecten tant a l’aire, com aigua, 
com sòl, la fauna i la flora, etc. per tal d’aconseguir aquests objectius: 

- Fixa requisits i condicions a l’exercici de les diferents activitats. 

- Insta a l’aplicació de les millors tècniques disponibles en l’exercici de l’activitat. 

- Responsabilitza als seus titulars del compliment de la normativa i els requisits fixats per 
l’Administració i exigeix que el titular controli periòdicament el seu nivell de gestió i 
compliment. 

El nivell d’exigència quant a requisits i controls els gradua en funció del potencial contaminador de 
l’activitat, reservant la competència de gestió i decisió de les activitats amb més incidència 
ambiental a l’Administració de la Generalitat i atribueix la competència total de gestió de la resta 
d’activitats a l’administració municipal. 

Cal destacar que aquesta Llei deixa fora del seu abast la prevenció d’incendis (Llei 3/2010), la 
regulació dels espectacles i activitats recreatives (Llei 11/2009) i la Salut Pública, matèries que sí 
integrava la Llei 3/1998, a la qual substitueix.   

A tal efecte classifica les activitats en annexes: 

A) Annex I 

Correspon a les activitats que pel seu exercici es requereix una autorització ambiental del 
Departament de Medi Ambient i alhora una declaració d’impacte ambiental.  L’administració de la 
Generalitat té competència per resoldre aquests dos sistemes de manera integrada.   

Aquest règim d’autorització és estrictament ambiental llevat del cas de les activitats amb risc greu 
d’accidents, en aquest supòsit hi participa també en l’autorització l’òrgan que té competència 
substantiva en aquesta matèria. 

En el procediment d’autorització ambiental també hi participa el municipi mitjançant un 
informe ambiental referit a les matèries sobre les quals té competència. 

Aquest annex I alhora es subdivideix en: 

Annex I.1: són les activitats afectades per la Directiva 96/61 i legislació IPPC i la Directiva 
d’impacte ambiental (Directiva 97/11). 

Annex I.2: Activitats no afectades per la Directiva i legislació IPPC però sí subjectes a declaració 
d’impacte ambiental. 

Annex I.3: Activitats amb autorització substantiva, és a dir, activitats subjectes a autorització d’un 
altre departament de la Generalitat de Catalunya i al tràmit de declaració d’impacte ambiental.  En 
aquest cas, el tràmit d’impacte ambiental s’incorpora al tràmit de la llicències substantiva 
(exemple, activitats mineres, eòliques, ...) 

Per a aquests tipus d’activitats la legislació fixa un règim de controls periòdics per tal de garantir 
l’adequació permanent de les activitats a la normativa, de cada 2 anys per a les activitats de 
l’annex I.1 i de cada 4 anys per les activitats de l’annex I.2 i I.3.  Aquests controls han de ser 
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realitzats per entitats ambientals de control (EAC) habilitades pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

B) Annex II 

Correspon a les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental de l’ajuntament sense 
intervenció integrada ni de la ponència ambiental ni de l’OGAU. 

No obstant això, en el tràmit de llicència ambiental d’aquestes activitats, s’incorporen els informes 
preceptius en matèria de medi ambient que estableix la Llei en el seu annex VI (de l’administració 
de residus, hidràulica, protecció de l’aire i prevenció d’incendis). 

Igualment, caldrà que se sotmetin a declaració d’impacte ambiental si les característiques de 
l’activitat s’ajusten al que estableix l’annex V de la Llei 20/2009. 

Aquestes activitats resten subjectes a un règim de controls periòdics cada 6 anys.  Aquests 
controls poden ser efectuats a decisió de l’ajuntament o bé pels serveis tècnics municipals, o bé 
per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament habilitada.  A tal efecte, la 
llicència ambiental haurà de determinar qui efectuarà els controls ambientals. 

C) Annex IV 

En aquest annex s’inclouen aquelles activitats recreatives i d’espectacles públics que en el supòsit 
de no subjecció al règim de llicència substantiva per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, “de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives” resten subjectes al règim de 
llicència ambiental municipal. 

Així doncs, aquest annex regula la necessitat de que determinades activitats (recreatives, de 
naturalesa sexual o esportives) no es puguin exercir sense llicència. 

Per a aquest tipus d’activitats és d’aplicació els mateixos tràmits i requisits i controls ambientals 
que a les activitats classificades a l’annex II de la Llei 20/2009. 

D) Annex III 

En aquest annex s’inclouen aquelles activitats que per al seu exercici no és necessari el tràmit de 
llicència ambiental. 

L’activitat es pot iniciar un cop formalitzat el tràmit de comunicació a l’ajuntament corresponent.  
La comunicació s’ha d’efectuar un cop executades les obres i instal·lacions, però el tràmit de 
comunicació no eximeix al titular de: 

- Que les obres han de comptar prèviament amb llicència urbanística o comunicació prèvia 
d’execució d’obres. 

- Que les instal·lacions compleixin les prescripcions sectorials en matèria de seguretat 
industrial (també en règim de comunicació d’acord amb la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de 
seguretat industrial). 

- Que en cas d’abocament a la llera pública o mar, l’activitat disposi d’autorització 
d’abocament. 

- Que en cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, s’hagi sotmès prèviament a 
consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental. 

- Que l’activitat disposi d’aquelles llicències sectorials que fixi la normativa. 

- Que l’activitat compleixi la normativa ambiental sectorial (aigües, residus, contaminació 
acústica, contaminació lluminosa, aire...) 
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Per tot això, en el tràmit de comunicació el titular de l’activitat a d’adjuntar al projecte bàsic amb 
memòria ambiental, a més de la certificació del director/a de l’execució del projecte, en els casos 
que ho determini la normativa ambiental o les ordenances municipals, una certificació emesa per 
una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament habilitada o pels serveis 
tècnics municipals en la qual es certifiqui que l’establiment compleix amb la normativa ambiental 
quant a emissions de l’activitat com ara sorolls, vibracions, lluminositat, contaminants a l’aire, 
aigua o sòl, etc. 

L’ajuntament pot establir, mitjançant ordenances, un règim d’autocontrols periòdics per a aquestes 
activitats, així com requisits i procediments de verificació d’alguns autocontrols, així com l’obligació 
de comunicar a l’ajuntament el resultat de les actuacions d’autocontrol. 

Per a aquestes activitats, la Llei 20/2009 prohibeix que siguin tramitades per l’ajuntament via 
llicència ambiental, però estableix l’obligació de que l’ajuntament ha d’inscriure les activitats en 
règim de comunicació en un registre municipal d’activitats subjectes a prevenció i control 
ambiental, així com l’obligació d’inscriure en aquest registre el resultat de les actuacions 
d’autocontrol i, si s’escau, de les inspeccions efectuades a efectes de seguiment d’aquestes 
activitats. 

Finalment, pel que fa a les entitats col·laboradores a les quals la Llei 20/2009 delega les 
funcions de control i verificació, aquesta mateixa normativa en el seu desplegament 
reglamentari regula el seu règim d’habilitació i funcionament. 

També els tipus d’entitats i funcions a desenvolupar per aquestes entitats, veuen regulades en el 
Decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, pel que fa a l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva amb 
avaluació d’impacte ambiental i es regulen les entitats col·laboradores de l’Administració 
ambiental. 

D’acord amb aquest Decret els tipus d’entitats són: 

a) Les entitats ambientals de control (EAC) que tenen com a funció realitzar els controls 
inicials, periòdics, els controls específics, les verificacions dels sistemes d’autocontrol i les 
verificacions d’avaluacions ambientals en el marc de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 

b) Les entitats de verificació EMAS que tenen com a funció realitzar les verificacions dels 
sistemes d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea en el marc de l’exempció de 
controls establert per la Llei 20/2009, de 4 de desembre. 

En el cas de les EAC la seva habilitació comprèn l’avaluació de la capacitat tècnica de l’entitat 
considerant el conjunt del seu personal tècnic per realitzar de manera correcta tota actuació, no 
només de comprovació documental, sinó també de mostreig i anàlisi de contaminants tant al sòl 
com a l’aigua, com a l’aire, nivells sonors i de vibracions, contaminació lluminosa, emissions 
radioelèctriques, etc. 

Això comporta que els tècnics de les EAC tinguin habilitacions específiques per poder realitzar 
determinats mostreigs i anàlisis. 

Així doncs, cal destacar que l’habilitació del Departament de Medi Ambient i Habitatge dóna 
garanties quant a la capacitat de l’entitat per realitzar un control complet i tècnicament correcte, 
emprant les metodologies adients i els equips en correcte estat de manteniment i calibració. 

L’habilitació de les entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient i Habitatge també 
suposa la permanent supervisió de les seves actuacions per garantir-ne que són portades a terme 
no només de forma correcta sinó també de forma imparcial. 
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4.3.2 El Decret 176/2009, de 10 de novembre,pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten el seus 
annexes. 

Aquest Decret regula: 

- La distribució de competències sobre la contaminació acústica, adjudicant a l’Administració 
local, entre d’altres, la competència d’inspeccionar, controlar i sancionar en matèria de 
contaminació acústica les activitats, incloses les derivades de les relacions veïnat i les que 
impliquin vehicles de motor, ciclomotors i maquinària. 

- La zonificació acústica del territori i fixa els criteris per establir-la. 

- Els instruments de gestió ambiental del soroll, els mapes i els plans. 

- Els objectius de la qualitat acústica, els nivells d’emissió, immissió i valors límit de vibració 
aplicables als emissors acústics, els valors límit i els objectius de qualitat, així com la seva 
determinació i avaluació. 

- La intervenció administrativa que està orientada a la prevenció de la contaminació 
acústica. Integra l’acció preventiva sobre els nous focus emissors en els procediments 
administratius existents (avaluació d’impacte ambiental, autorització o llicència ambiental o 
altres llicències municipals) i preveu que les activitats amb focus emissors de soroll hagin 
de realitzar un estudi d’impacte acústic que han de presentar a l’Administració competent. 

Aquesta intervenció administrativa, la poden concretar de la manera següent: 
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Finalment, aquest Decret regula l’acreditació de les entitats de prevenció de la contaminació 
acústica (EPCA) en els tipus i funcions següents: 

a) Entitats de control que tenen com a funció el control dels nivells sonors i de vibracions en 
activitats i infraestructures i la qualitat acústica de l’edificació. 

b) Entitats d’avaluació que tenen coma funció l’avaluació de la qualitat acústica del territori. 

A les entitats de control se’ls exigeix com a requisit pel que fa a la independència i imparcialitat, el 
compliment dels criteris de la norma UNE EN ISO/IEC 17020 i poden ser entitats de tipus A o de 
tipus C. 

Pel que fa als requisits de qualitat i tècnics els hi aplica a tots els tipus d’entitat, a més dels 
específicament exigits pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, els regulats en la norma 
UNE EN ISO/IEC 17025. 

4.3.3. Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió 
de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del sistema d’acreditació de verificadors 
d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 

Aquest Decret regula les obligacions de controlar i comunicar les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle a les activitats incloses en la normativa del comerç de drets d’emissió. 

Aquestes activitats tenen l’obligació de verificar les seves emissions a través d’entitats acreditades 
a tal efecte. L’acreditació d’aquest tipus d’entitats col·laboradores, entitats de verificació, 
d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (VEGEH) també queden regulades en 
aquest Decret. 

En aquesta ponència no es desenvolupa atès que la competència de gestió no correspon als 
municipis. 

4.4 Les entitats col·laboradores en l’àmbit de la seguretat ciutadana i protecció civil 

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, regula les actuacions 
destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en empreses, entitats i organismes 
que poden generar situacions greus de risc col·lectiu, catàstrofe o de calamitat pública i també 
dels centres i instal·lacions que poden resultar afectats. 

Respecte a aquesta normativa, només una breu referència ja que en el seminari hi ha una 
ponència específica del tema. 

L’àmbit d’aplicació del Decret 82/2010, de 29 de juny, aplica a totes les activitats i centres 
compresos a l’annex I, epígrafs A i C del Decret. 

Complementàriament la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya pot incloure dins l’àmbit 
d’aquest Decret les activitats, instal·lacions o dependències que sense estar en l’annex IA 
presentin un risc o vulnerabilitat (annex IB). 

La gestió de les mesures d’autoprotecció de les activitats, instal·lacions i dependències incloses 
en I, A i B són gestionades per la Generalitat de Catalunya i les de l’annex I, C per l’administració 
local. 

El concepte autoprotecció suposa que els titulars i el personal de l’activitat o centre que pot 
generar el risc greu tenen l’obligació de: 
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a) Garantir que les condicions del centre, instal·lació, establiment o activitats són suficients 
per assegurar el compliment de les condicions d’autoprotecció, especialment pel que fa a 
l’evacuabilitat i al confinament, tenint en compte tants els riscos interiors com exteriors. 

b) Comunicar a l’Administració pública competent (GC o local) l’afectació de l’activitat per a 
aquest Decret (abans de 3 mesos de l’inici de l’activitat). 

c) Elaborar el pla d’autoprotecció 
d) Presentar el pla d’autoprotecció a l’Administració competent per a la seva homologació. 
e) Control d’implantació del pla d’autoprotecció per part de l’Administració competent 
f) Incorporar al pla d’autoprotecció les modificacions que se’n derivin de l’informe elaborat per 

l’Administració competent. 
g) Introduir les dades requerides a l’annex IV d’aquest Decret al registre electrònic dels plans 

d’autoprotecció. 
h) Informar i formar el seu personal 
i) Realitzar simulacres i informar a l’Administració competent 
j) Implantar i mantenir l’eficàcia del pla d’autoprotecció 

El Decret distribueix les competències de gestió i inspecció entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya per les activitats de l’annex I A i B i l’Administració local per les activitats de l’annex I 
C. 

Finalment dir que, el Decret 82/2010 crea dues figures: 

- El personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció 

- Les entitats avaluadores acreditades com a entitats col·laboradores de l’Administració a les 
quals se les pot delegar funcions d’avaluació, control i inspecció en el marc del Decret 
82/2010 d’autoprotecció. 

En les transparències que s’adjunten es fa una síntesi tant dels requisits d’autoprotecció que 
apliquen a les activitats afectades per aquest Decret com de la gestió dels tràmits i competències 
per part de l’Administració. 

4.5 Les entitats col·laboradores en l’àmbit de les activitats recreatives i dels 
espectacles públics 

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, i el seu reglament de desplegament (Decret 112/2010, de 31 d’agost) regulen, entre 
altres aspectes, les competències i tràmits d’intervenció administrativa a que resten subjectes els 
espectacles públics i les activitats recreatives: 

És de destacar: 

1. Estableix un règim de llicència municipal com a criteri general per als espectacles públics i 
activitats recreatives i per als establiments oberts al públic.  Només els establiments de 
règim especial, és a dir, establiments que operen al marge dels horaris generals (oberts 22 
h al dia) i els espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari resten subjectes 
al règim d’autorització per part de la Generalitat de Catalunya. 

S’entén com a espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, els que es duen 
a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització 
per a una activitat diferent de la qual es pretén fer o en espais oberts al públic o en espais 
oberts al públic o altre locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic 
amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els 
espectacles o les activitats. 
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2. Integra en les llicències d’espectacles i activitats recreatives el procediment de control 
ambiental preventiu, així com la intervenció prèvia amb matèria de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis, protecció de la salut i seguretat ciutadana i protecció civil. 

3. Estableix règim de comunicació prèvia a l’Administració per a activitats en què la legislació 
sobre control ambiental preventiu no requereix ni autorització ni llicència. 

4. Regula un sistema d’habilitació d’entitats col·laboradores integrat amb el sistema d’entitats 
col·laboradores ambientals ja que estableix que les entitats de control d’establiments i 
espectacles han de poder actuar també com a entitats de control ambiental. 

A tal efecte el Decret 112/2010, de 31 d’agost, estableix com a requisits d’habilitació d’entitats 
col·laboradores uns requisits generals que són equivalents als exigits per les entitats 
col·laboradores de l’Administració ambiental, alhora que preveu la convalidació d’aquests requisits 
generals (estructura organitzativa i de funcionament i sistema de qualitat) si l’entitat ha estat 
habilitada per un altre òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 

Així doncs és d’esperar que les entitats col·laboradores en el marc de la Llei 11/2009 siguin 
coincidents amb les entitats col·laboradores en el marc de prevenció d’incendis, medi ambient i 
seguretat industrial, podent fer efectiu la previsió legislativa de simultaneïtat i coordinació dels 
controls i comprovacions administratives en el cas que l’administració local recorri a la gestió 
indirecte a través d’entitats col·laboradores per efectuar les comprovacions, verificacions, anàlisis, 
mesures i altres actuacions de control dels establiments i espectacles sotmesos a la Llei 11/2009, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

El Decret 112/2010, en el seu article 139, en cas de gestió indirecta a través d’entitats 
col·laboradores, atribueix la competència de supervisió de les actuacions i informes realitzats per 
aquestes entitats al òrgans competents en atorgar l’autorització o llicència d’establiments oberts al 
públic, tot i que la decisió quant a procediment sancionador, si s’escau, correspon a l’òrgan 
competent per a habilitar-les. 

El Decret 112/2010 també estableix un règim transitori que habilita a les entitats col·laboradores 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge acreditades per a la tipologia d’activitats recreatives, 
en el marc de la Llei 3/1998, a actuar en el marc de la Llei 11/2009 mentre no estigui implantat el 
sistema d’habilitació específic pel que fa al tipus d’entitats col·laboradores. 

Pel que fa a l’abast de la seva habilitació, l’esmentat Decret estableix que són entitats de control 
que s’habiliten per portar a terme les següents actuacions: 

- Control de les condicions de seguretat i protecció de les persones 
- Control acústic i altres impactes de prevenció i control ambiental 
- Control de l’estructura i seguretat dels edificis 
- Control d’aforament 
- Control de la gestió dels sistemes d’informació 
- Control de la higiene i salubritat dels edificis i els aliments 

El Decret 112/2010 també fa referència al caràcter especial de l’aplicació de la legislació 
d’espectacles i activitats recreatives, que la carta municipal de Barcelona atorga al municipi de 
Barcelona, la qual atribueix a aquest ajuntament la competència per autoritzar la instal·lació i 
obertura de tota mena d’establiments oberts al públic i d’activitats recreatives del municipi. 

Pel que fa a l’organització administrativa, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, estableix com a 
competències de la Generalitat de Catalunya: 

- Desenvolupament reglamentari de la Llei (Decret 112/2010, de 31 d’agost) 
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- Planificació territorial dels establiments oberts al públic 

- Autorització dels establiments de règim especial i els espectacles (prèvia conformitat de 
l’ajuntament afectat) i activitats recreatives de caràcter extraordinari, ja que són els que 
poden tenir més incidència sobre la seguretat i salut i la convivència entre els ciutadans. 

- Inspecció dels establiments i espectacles que hagi autoritzat i supletòriament, si s’escau, 
els que els ajuntaments han atorgat llicència. 

No obstant això, i sota determinades condicions de la Generalitat de Catalunya, pot delegar a 
determinats tipus d’ajuntaments (municipis de més de 50.000 habitants) les competències 
d’autorització dels establiments de règim especial (amb l’informe vinculant previ de la Generalitat 
de Catalunya) i els espectacles i activitats de caràcter extraordinari ubicades al seu municipi, així 
com les competències d’inspecció i sanció. 

Pel que fa a les competència municipals, tenim que, d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, 
correspon als ajuntaments: 

- Aprovar ordenances 

- Adoptar mesures de planificació urbanística 

- Atorgar les llicències d’establiments oberts al públic i d’activitats recreatives de caràcter 
permanent, les llicències d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives no permanents desmuntables, les llicències d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives extraordinàries, si tenen la competència delegada de la Generalitat de 
Catalunya, o si es tracta d’activitats i espectacles en motiu de revetlles i festes populars o 
locals i les llicències d’espectacles públics i d’activitats recreatives en espais oberts al 
públic. 

- Inspeccionar i sancionar els establiments, espectacles i activitats sotmeses a llicència 
municipal si el ple municipal ha acordat assumir conjuntament l’exercici d’aquestes 
competències amb la Generalitat de Catalunya. 

- Ser titulars d’establiments oberts al públic o organitzadors d’espectacles i activitats 
recreatives. 

- Exercir les potestats i facultats de naturalesa administrativa relatives als establiments 
espectacles i activitats del municipi. 

Pel que fa al règim general de llicències i autoritzacions és de destacar el fet que la Llei 11/2009 
preveu que, en els casos en que la legislació sobre control ambiental preventiu no requereix 
autorització ni llicència, els reglaments de la Generalitat de Catalunya o les ordenances municipals 
poden substituir el règim d’autorització / llicència pel de comunicació prèvia a l’Administració per 
raons d’interès general, d’acord amb la Directiva de Serveis, sense que això suposi el no 
compliment de la normativa per part dels establiments. 

Pel que fa als controls i les revisions, l’obertura al públic dels establiments oberts al públic 
requereix que s’estengui un acta de control inicial que acrediti que les instal·lacions compleixen els 
requisits establerts en la normativa aplicable. 

Els controls inicials, en el marc de la Llei 11/2009, han de ser integrats amb els controls 
ambientals, de prevenció d’incendis, autoprotecció, salut i la resta de normativa aplicable i poden 
ser duts a terme per l’Administració local (tècnics municipals) en el cas de llicències municipals o 
comunicacions prèvies (o autoritzacions en els municipis de més de 50.000 habitants que hagin 
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assumit la delegació de competències) o es poden delegar en entitats col·laboradores prèviament 
habilitades. 

En el cas d’autoritzacions de la Generalitat de Catalunya els controls els ha de fer una entitat 
col·laboradora. 

La Llei 11/2009 també regula que els establiments oberts al públic han de ser objecte de controls 
de funcionament i de revisions. 

Aquests controls de funcionament i revisions, és a dir, controls periòdics, s’estableixen en 
coherència amb el qual estableix la legislació del control ambiental preventiu Llei 20/2009.  Si bé, 
la Llei 11/2009 estableix que les llicències i les autoritzacions dels establiments oberts al públic, 
tenen una vigència indefinida, tret que un reglament o les mateixes llicències i autoritzacions 
estableixin expressament el contrari. 

Pel que fa als controls periòdics dels establiments subjectes a autorització, llicència o comunicació 
prèvia, s’efectua en tots els casos cada 4 anys i poden ser duts a terme pels serveis d’inspecció 
de l’Administració o per les entitats col·laboradores. 

Són objecte del control periòdic les determinacions fixades en la llicència o autorització i en tots 
els casos, incloses les activitats sotmeses a comunicació, els aspectes següents: 

- Les emissions de soroll i vibracions 
- La producció i gestió de residus, aigües residuals i altres contaminants 
- Les mesures de prevenció i seguretat en cas d’incendi 
- Les mesures i tècniques d’autoprotecció 
- Les mesures i les tècniques de protecció de la higiene i salut de les persones 
- Control d’aforaments 

Pel que fa a la concurrència de llicències i autoritzacions, i d’acord amb la normativa vigent, 
l’atorgament de llicències i autoritzacions en el marc de la Llei 11/2009, és sens perjudici que els 
establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives hagin d’obtenir, a 
més, la resta de llicències o autoritzacions que, en funció de llurs característiques, els siguin 
exigibles en aplicació de la legislació vigent, entre les quals les llicències urbanístiques, quan 
siguin procedents. 

Igualment, la Llei 11/2009, a l’igual que la Llei 3/2010 i la Llei 20/2009 repeteix que tots els tràmits 
de control preventiu que concorrin en un mateix establiment, espectacle o activitat, s’han de 
sol·licitar simultàniament i en la mesura que sigui possible tramitar conjuntament per tal de 
simplificar i integrar els tràmits.   

Addicionalment, el Decret 112/2010 de desplegament de la Llei 11/2009 va més enllà i regula que 
en els casos que prèviament a l’inici d’una activitat, espectacle o posada en funcionament d’un 
establiment, s’hagi de realitzar una comprovació prèvia en matèria d’espectacles i activitats 
recreatives, i alhora s’hagi de fer una actuació de control inicial d’acord amb la legislació de 
prevenció i control ambiental, i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, la persona titular de 
l’autorització o llicència ambiental, pot sol·licitar una única actuació de control d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració per tal d’acreditar el compliment de tots els requisits exigibles, 
integrant d’aquesta manera tots els tràmits de control en el tràmit de control ambiental. 

4.6. Les entitats col·laboradores en l’àmbit de la prevenció d’incendis 

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis, té per objecte l’ordenació i regulació de les actuacions 
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públiques de prevenció i seguretat en matèria de prevenció d’incendis i aplica als establiments, 
activitats, infraestructures i edificis de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les 
persones, els béns o el medi ambient en cas d’incendi. 

Aquesta és una llei que regula bàsicament els tràmits i la intervenció administrativa així com el 
repartiment de competències pel que fa a la matèria de prevenció d’incendis. 

Pel que fa al repartiment de competències, la Llei 20/2010 regula com a competències de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 

- El disseny del sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
- El desenvolupament normatiu del sistema (Reglaments tècnics, instruccions tècniques 

complementàries) i l’elaboració de guies tècniques. 
- La intervenció administrativa de determinades activitats, establiments, infraestructures i 

edificis 
- L’autorització i supervisió de les EC 
- La supervisió del sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

Pel que fa a la intervenció administrativa de la Generalitat de Catalunya i que és executada per 
mitjà del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris tècnics adscrits a la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), tenim que aquesta 
intervenció es realitza sobre els establiments, activitats, infraestructures i edificis relacionats a 
l’annex 1 de la Llei i consisteix en: 

a) Intervenció prèvia: control preventiu (informe de prevenció d’incendis) 

b) Intervenció de comprovació: acte de comprovació (realitzat per entitats col·laboradores) 

c) Intervenció posteriori: Inspeccions (per denúncia, inspecció aleatòria, a petició d’altres 
administracions públiques, altres unitats del Departament d’Interior, o altres departaments 
de la Generalitat de Catalunya; després d’un sinistre, etc.) 

Quant a les competències que la Llei 3/2010 atribueix a l’Administració municipal en matèria de 
prevenció d’incendis, i que no suposa cap canvi respecte a la situació anterior, en tenim les 
següents: 

- Normatives, mitjançant l’aprovació d’ordenances municipals 
- De control 
- D’inspecció 
- D’informe 
- Sancionadores 

Pel que fa a la competència de control preventiu de les activitats, instal·lacions, edificis i 
establiments ubicats en el seu municipi, i sempre que l’ajuntament tingui la competència per 
concedir la llicència d’obres o d’activitats, serà el mateix ajuntament el que haurà de verificar el 
compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi. 

Aquest control i verificació en funció del tipus de local, infraestructura o activitat de que es tracti, 
haurà de seguir el procediment següent: 

a) En cas que es tracti d’un dels supòsits de l’annex 1 de la Llei 3/2010, l’ajuntament haurà de 
demanar informe de prevenció d’incendis a la DGPEIS (intervenció prèvia) i controlar que 
una EC autoritzada per la DGPEIS ha realitzat la seva comprovació i ha emès la 
corresponent acta (les entitats col·laboradores només poden emetre acte si la comprovació 
és favorable). 
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b) En cas que es tracti de la resta de supòsits no previstos a l’annex 1 de la Llei 3/2010, és 
l’ajuntament que, d’acord amb les seves ordenances, qui ha d’establir el procediment per 
portar a terme el control preventiu, essent els seus propis serveis tècnics municipals els 
que hauran d’emetre l’informe de prevenció i posteriorment efectuar l’acte de comprovació 
o bé delegar aquestes funcions en entitats col·laboradores autoritzades. 

Així doncs, l’ajuntament també en el cas de prevenció d’incendis pot portar a terme una gestió 
indirecta a través d’EC habilitades i pot fer supervisió de les actuacions realitzades per aquestes 
entitats, que en el cas de que el seu resultat sigui desfavorable haurà de comunicar a la DGPEIS 
que actuarà en conseqüència sancionant o deshabilitant l’entitat col·laboradora infractora. 

La Llei 3/2010 preveu un règim sancionador i de suspensió i retirada, tant de l’autorització de 
l’entitat col·laboradora com dels seus tècnics. 

Finalment comentar, que si bé la Llei 3/1998 integrava tant la intervenció i control ambiental, com 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i en matèria de salut, i que els ajuntaments 
aprofitaven per inserir-hi el control de les obligacions dels titulars de les activitats en matèria de 
seguretat industrial, l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 i de la Llei 3/2010, suposa un nou 
escenari en l’àmbit de la gestió de les competències municipals, atès que: 

a) La Llei 20/2009 és estrictament ambiental i prohibeix el tràmit de llicència ambiental per a 
un ampli ventall d’activitats recollides a l’annex III de la Llei, sent únicament acceptat per 
aquestes activitats el tràmit de comunicació. 

b) Deixen d’estar integrats els tràmits d’intervenció administrativa en l’ambit de salut i de 
prevenció d’incendis, en el tràmit d’intervenció administrativa ambiental. 

No obstant això, la Llei 20/2009 propugna (disposicions addicionals) la simultaneïtat i coordinació 
de les autoritzacions i llicències, així com dels controls i comprovacions administratives 
necessàries. 

Per altra banda, la Llei 3/2010 no preveu una llicència d’incendis, sinó que estableix un sistema de 
control preventiu (informe de prevenció d’incendis) i de comprovació prèvia (acte de comprovació) 
que l’ajuntament haurà d’integrar dins els procediment administratiu més adequat, i que d’acord 
amb la Llei haurà d’establir seguint en tot moment el principi de simultàniament i coordinació.  

Els ens locals han de decidir quin tràmit s’ajusta millor per inserir-hi aquesta funció de control: 
llicència d’obres, llicència o comunicació ambiental, llicència municipal d’establiments oberts al 
públic, ... 

La disposició addicional segona de la Llei 3/2010, preveu que seran els ajuntaments els que 
hauran d’unificar en un únic procediment marc, les diferents matèries on tenen competències 
específiques d’intervenció administrativa i que mentre no s’articuli aquest procediment marc, s’hi 
aplicaran els procediments establerts pels ROAS (Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, Decret 179/1995, de 13 de juny) aquest procediment del ROAS no aplica a la intervenció 
ambiental ja que la Llei 20/2009 deixa molt clar el tràmit: autorització, llicència i comunicació.   

Això implica que l’Administració local ha d’establir ordenances que defineixin: 

- Sota quin tràmit exerciran les competències específiques d’intervenció administrativa en 
matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 

- Qui efectuarà la intervenció. 
- Com s’efectuarà la intervenció. 

L’administració local trobarà dificultats mentre no es reguli específicament com procedir en la 
integració i simultaneïtat de la funció de control en el cas d’incendis i la resta de tràmits de la seva 
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competència quan es tracti d’activitats de l’annex I de la Llei 20/2009 (PCAA) ja que aquestes 
activitats els hi és d’aplicació una autorització ambiental, procediment del qual s’ha desvinculat la 
prevenció d’incendis i la competència per a l’autorització no passa per l’ajuntament, en aquest cas 
la única solució de coordinació administrativa passa per la possibilitat que la Generalitat de 
Catalunya com a òrgan competent en l’autorització ambiental, informi mitjançant escrit a 
l’ajuntament de que té en tràmit l’autorització i que cal també la tramitació de la intervenció 
administrativa en prevenció d’incendis, que ha de coordinar l’ajuntament amb la DGPEIS. 

L’ajuntament haurà d’integrar aquest tràmit en una altra llicència o autorització prevista en el 
ROAS però no en una llicència ambiental. 

Els ens locals també trobaran dificultats de tramitació de gestió del tràmit de prevenció d’incendis, 
en les activitats classificades a l’annex III de la Llei 20/2009, mentre no procedimentin on integrar-
ho, ja que com s’ha dit la Llei 20/2009 estableix per aquestes activitats un règim de comunicació i 
prohibeix expressament qualsevol tràmit de llicència per part dels ajuntaments, així doncs, 
actualment en aquests casos un cop l’ajuntament rep la comunicació ambiental haurà de procedir 
a la intervenció en prevenció d’incendis incorporant-la en un tràmit de llicència municipal de la 
seva competència previst en el ROAS diferent de l’ambiental, si no ha integrat prèviament aquest 
tràmit en el tràmit de llicència d’obres. 

Les dificultats abans esmentades no es donaran però en les activitats sotmeses a llicència o 
autorització en el marc de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, ja que la Llei i el seu desplegament reglamentari 
integra en el procediment de llicència o autorització la intervenció administrativa de prevenció 
d’incendis, ambiental, salut, autoprotecció, així com la intervenció pròpia de l’Administració local 
regulada en les ordenances municipals. 

Pel que fa a les entitats col·laboradores habilitades pels diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya, és d’esperar, d’acord amb la normativa analitzada, que siguin, com ja s’ha dit 
abans, pràcticament les mateixes que les habilitades actualment, i que ampliaran el seu abast 
d’habilitació a les diferents matèries i per tant serà totalment factible que es puguin dur a terme les 
previsions legals de que un titular demani una única actuació de control d’una entitat per 
comprovar els requisits ambientals, d’incendis, etc. 

Finalment, només esmentar el caràcter especial de l’aplicació de la legislació en matèria de 
prevenció d’incendis que la carta municipal de Barcelona atorga a l’ajuntament de Barcelona. 

4.7. Les entitats col·laboradores en l’àmbit de la seguretat industrial 

Finalment, i per acabar l’exposició sobre la gestió indirecta mitjançant entitats col·laboradores, en 
el marc reglamentari comentar que la normativa que regula la seguretat industrial i les entitats 
col·laboradores de l’Administració en aquesta matèria a Catalunya és: 

La Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial i el Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual 
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 12/2008 de 31 de juliol. 

Pel que fa a la intervenció administrativa en seguretat industrial, cal matitzar que en l’àmbit de la 
seguretat industrial opera el règim de comunicació, i que l’ajuntament no té més competència que 
el fet de poder exigir que les instal·lacions compleixin amb la normativa mitjançant la presentació 
de certificats, butlletins, etc. 

Així doncs, en aquest àmbit, les entitats locals no tenen competència quant a intervenció i 
inspecció. 
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A continuació es reprodueix literalment una informació elaborada per l’Institut d’Estudis de la 
Seguretat (IDES) quan a la tramitació i intervenció administrativa en l’àmbit de la seguretat 
industrial. 

Tràmits a analitzar 

Pel que fa als tràmits  competència de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, podem 
distingir tres grups o famílies:  

1. Tràmits d’empreses (registres d’empreses instal·ladores, conservadores, etc.) 
2. Tràmits de professionals (carnets d’instal·ladors) 
3.  Tràmits d’instal·lacions (legalitzacions) 

Aquest estudi s’ha centrat només en l’anàlisi dels tràmits corresponents a la legalització 
d’instal·lacions afectades per la reglamentació de seguretat industrial.  

Al costat de cada camp reglamentari de la taula 2 s’indica, entre parèntesis, les sigles amb les 
que, habitualment, s’identifiquen els diferents camps reglamentaris. 

Taula 2. Camps reglamentaris  

 

01. Legalització d'instal·lacions d'aparells elevadors: 
 ascensors (RAE-1) 
 plataformes elevadores verticals (RECPV) 
 grues torre (RAE-2) 
 grues autopropulsades (RAE-4) 

02. Legalització d'instal·lacions de gas 
 ITC-ICG 01 «Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per 

canalització».  
 ITC-ICG 02 «Centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP».  
 ITC-ICG 03 «Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats dels petroli 

(GLP) en dipòsits fixes».  
 ITC-ICG 04 «Plantes satèl·lit de GNL».  
 ITC-ICG 05 «Estacions de servei per a vehicles a gas».  
 ITC-ICG 06 «Instal·lacions d'envasos de gasos liquats dels petroli (GLP) per a 

ús propi».  
 ITC-ICG 07 «Instal·lacions receptores de combustibles gasosos».  
 ITC-ICG 08 «Aparells de gas», Capítols 1, 2, 4 i 5, així com els annexos 2 y 4.
 ITC-ICG 09 «Instal·ladors i empreses instal.ladores de gas».  
 ITC-ICG 10 «Instal·lacions de gasos liquats dels petroli (GLP) d'us domèstic 

en caravanes i autocaravanes». 
03. Legalització d'instal·lacions d'electricitat  
 Alta tensió (AT) 

o Pública  
o Privada 

 Baixa tensió (BT) 
04. Legalització d'instal·lacions d'equips a pressió 
 Instal·lacions de classe 1 (EP-1) 
 Instal·lacions de classe 2 (EP-2) 

05. Legalització d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (IT) 
 Instal·lacions de classe 1 
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 Instal·lacions de classe 2 
06. Legalització d'instal·lacions de fred industrial (CIF) 
 Instal·lacions de classe A 
 Instal·lacions de classe B 
 Instal·lacions de classe C 

07. Legalització d’instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (PQ) 
 Instal·lacions de classe 1 
 Instal·lacions de classe 2 
 Instal·lacions de classe 3 

08. Legalització d’instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers (RIP) 
 Instal·lacions de classe A 
 Instal·lacions de classe B 
 Instal·lacions de classe C 
 Instal·lacions de classe D 

09. Legalització d’establiments afectats per la legislació d'Accidents Greus (AG) 
 Nivell baix  
 Nivell alt 

 

Font. http://www.gencat.cat/oge/  

Model d’intervenció administrativa a Catalunya 

Per tal d’entendre el model d’intervenció administrativa en la legalització d’instal·lacions de 
seguretat industrial, es fonamental identificar els agents que intervenen en el procés, així com les 
funcions de cada un d’ells: 

L’Oficina de gestió empresarial (en endavant OGE), com a organisme creat per concentrar en 
un únic punt tots el procediments que afectaven a una activitat industrial, actua com a finestra i 
facilita la documentació, la informació i els impresos necessaris necessària per poder realitzar els 
tràmits de legalització.  

La legalització de les instal·lacions de seguretat industrial, tenint en compte els requeriments de la 
normativa, es realitza través dels organismes de control (en endavant OCs). 

 En el cas instal·lacions singulars o d’interès històric que no compleixin amb el reglament, se 
podran legalitzar a través de l’OGE com a excepció de norma. 

D’aquesta manera, l’OC realitzarà el control documental en el moment de presentar-se la 
sol·licitud, el cobrament de les taxes associades al tràmit i assignarà un número de registre a la 
instal·lació. Així mateix, també serà l’encarregada de realitzar la inspecció de posada en 
funcionament de la instal·lació, que es realitza per mostreig, i les inspeccions periòdiques 
pertinents segons el reglament d’aplicació.  

La Subdirecció General de Seguretat Industrial (en endavant SGSI), com a organisme 
responsable, estableix els procediments mitjançant els quals s’han de portar a terme les 
legalitzacions d’instal·lacions, alhora que autoritza els organismes de control a realitzar la funció 
inspectora externalitzada. Així mateix, la SGSI porta a terme accions de control sobre les OCs, per 
tal de garantir la qualitat dels serveis d’inspecció.   

A l’hora de fer la sol·licitud haurà de constar el titular de la instal·lació, sobre qui recau la 
responsabilitat legal de la mateixa,  el Tècnic titulat. Persona amb les atribucions tècniques 
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necessàries per a realitzar el projecte de la instal·lació i el sol·licitant, que pot coincidir amb el 
titular de la instal·lació. 

Figura 1. Model d’intervenció administrativa en la legalització d’instal·lacions industrial a Catalunya  

 
Nota. La línea a traç puntejat indica la tasca de control de la SGSI 
Font. Elaboració Pròpia 

 

Addicionalment, es pot trobar informació sobre el tema a l’adreça electrònica següent: 
http://www.foment.com/prevencion/biblioteca virtual/aplicaciones informaticas 

5. LES ENTITATS COL·LABORADORES EN EL MARC VOLUNTARI A CATALUNYA 

Addicionalment, a les entitats col·laboradores que actuen en l’àmbit obligatori, l’Administració 
catalana ha regulat l’acreditació/autorització (habilitació) de diferents tipus d’entitats que actuen en 
l’àmbit voluntari. Aquestes entitats ofereixen com a servei la certificació, acreditació o verificació 
d’establiments, activitats o productes, que voluntàriament s’adhereixen a un esquema de 
compliment de nivell superior al que marca la normativa, quant a qualitat o protecció del medi 
ambient; o bé la certificació o acreditació d’activitats que volen exercir unes funcions o oferir uns 
serveis reservats només per a aquells establiments que ofereixin unes garanties superiors, com 
ara, per exemple, els serveis de laboratori acreditat, o en el cas de centres hospitalaris és 
necessària una acreditació específica, si es volen integrar a la xarxa hospitalària d’utilització 
pública. 

La regulació d’entitats col·laboradores en el marc voluntari a Catalunya s’ha fet des de molts 
Departaments de la Generalitat de Catalunya.  A continuació, i sense pretendre, excepte en l’àmbit 
del medi ambient, una enumeració de totes les entitats col·laboradores regulades, s’exposen 
exemples de les existents a Catalunya en el marc voluntari, però que estan al servei de les 
empreses i l’Administració. 
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5.1 Entitats col·laboradores en l’àmbit del medi ambient 

5.1.1  Entitats de certificació d’etiquetatge ecològic de productes i serveis 

- Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre exercici de les funcions d’inspecció i control en 
l’àmbit de la protecció del medi ambient. 

Aquest Decret preveu el marc general d’actuació de les entitats col·laboradores del 
Departament de Medi Ambient per a l’exercici de les funcions d’inspecció i control, que 
corresponen al Departament de Medi Ambient, dins l’àmbit de la protecció del medi ambient, i 
se’n crea el registre. 

- Ordre de 17 d’agost de 1993, sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores del 
Departament de Medi Ambient. 

En aquesta Ordre s’estableixen els conceptes i els requisits de les entitats col·laboradores del 
Departament de Medi Ambient i tot allò que ha de figurar al registre de les mateixes. 

- Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre la concessió del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental 

- Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia l’àmbit del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental. 

5.1.2  Laboratoris d’anàlisi de residus 

- Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 
característiques dels residus. 

L’Ordre estableix que les operacions de presa de mostres i anàlisi adreçades a la determinació 
de les característiques dels residus s’executaran per l’Agència de Residus de Catalunya o per 
les empreses acreditades pel Departament de Medi Ambient en l’àmbit dels residus, així com 
les normes objectives sobre els procediments a seguir per acreditar els laboratoris, els 
materials personals i materials i els criteris generals de funcionament que han de complir per 
realitzar les operacions esmentades. Les empreses acreditades han de complir la norma EN 
45001 (actualment UNE EN ISO 17025). 

- Ordre de 26 de setembre de 2000, per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 sobre 
acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 

Aquesta Ordre modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 atès que l’aparició de les noves normes 
internacionals d’anàlisi fa necessària una modificació parcial de la redacció de l’annex 4.  
També es modifica la disposició transitòria primera per establir un nou termini per a l’adquisició 
de la instrumentació, i la disposició transitòria segona establint un termini màxim per tal de 
presentar davant l’Agència de Residus de Catalunya el certificat d’acreditació EN 45001 
(actualment UNE EN ISO 17025). 

5.1.3 Laboratoris d’anàlisi de qualitat de les aigües 

- Ordre de 19 de maig de 1995, per la qual es determinen les normes, prescripcions i 
metodologies en relació amb els establiments tècnics auxiliars de la Junta de Sanejament en 
matèria d’inspecció, vigilància, control i anàlisi de qualitat de les aigües. 

Aquesta Ordre preveu que les funcions d’inspecció, vigilància i anàlisi d’aigües que 
corresponen a l’Agència Catalana de l’Aigua, dins de l’àmbit de protecció del medi ambient 
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hídric poder ésser dutes a terme per entitats col·laboradores i s’estableixen les condicions, 
requisits tècnics i jurídics a complir a fi i efecte de poder ser degudament reconegudes, per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, com a establiments tècnics auxiliars.  Aquests han de garantir la 
seva competència segons els criteris de qualitat establerts a la norma EN 45001 (actualment 
UNE EN ISO 17025) o equivalent. 

5.2 Entitats col·laboradors en l’àmbit agroalimentari 

5.2.1 Entitats de control de qualitat 

- Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària 

- Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de 
qualitat agroalimentària. 

Aquesta normativa regula les entitats de control i certificació de processos de producció, 
elaboració i comercialització i de les característiques físico-químiques, organolèptiques i 
específiques que defineixen un producte emparat per una denominació d’origen protegida (DOP), 
una identificació geogràfica protegida (IGP), una marca de qualitat alimentària, una certificació 
d’especialitat tradicional garantida (ETG) i altres distintius. 

4.2.2 Laboratoris agroalimentaris 

- Ordre d’11 de novembre de 1998, per la qual es regula el reconeixement, l’acreditació i el 
control dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya. 

Aquesta Ordre té per objecte la regulació dels laboratoris agroalimentaris públics i privats de 
Catalunya que realitzen anàlisi i controls dels mitjans de producció agrícola i dels productes 
agroalimentaris utilitzats tant en l’alimentació humana com en l’alimentació animal, així com 
establir les condicions que han de reunir aquests laboratoris per obtenir l’autorització 
administrativa que reconegui el seu funcionament legal i la inspecció i la certificació s’escau, del 
compliment de les BPL i/o la norma UNE EN ISO 17025. 

5.3 Entitats col·laboradores en l’àmbit de la salut 

- Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció 
hospitalària aguda i el procediment d’autorització d’entitats avaluadores. 

Aquest Decret regula l’autorització d’entitats que tenen com a funció acreditar els centres 
hospitalaris que es vulguin integrar a la xarxa hospitalària d’utilització pública i que vulguin establir 
convenis o contractes de gestió amb el Servei Català de la Salut. 

 




