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iós encara recent la clausura del dotzè Seminari tècnic local i, de

nou, la Federació de Municipis de Catalunya en posa a disposició
dels tècnics de l’Administració local una nova edició amb l’objec-
tiu de contribuir a la seva formació continuada. El Seminari és, a

més, un lloc de trobada dels tècnics al servei de l’Administració local, on, a
part de rebre formació sobre les novetats legislatives i la normativa tècnica
que s’han esdevingut darrerament, i també sobre “l’estat de l’art” de dife-
rents matèries del seu interès, poden intercanviar experiències amb altres
companys que, probablement, en el seu treball s’han trobat amb problemes
similars.

Com és tradicional, també en aquesta edició, la confecció del programa s’ha
dut a terme tenint en compte els canvis normatius que s’han produït en els
darrers temps i atenent la informació recollida en les enquestes que es van
rebre al final del curs passat sobre quines són les matèries que tenen més
interès per als assistents. La conjuntura de crisi econòmica, que condiciona
en bona part la nostra activitat, també ha estat present a l’hora d’establir el
programa.

Per tal de donar resposta als objectius formatius del major nombre possi-
ble d’assistents, el programa, que necessàriament ha de tenir un marcat
component tècnic, recull temes molt variats que en aquests moments
constitueixen, per una raó o una altra, assumptes d’especial interès per als
tècnics locals i que incideixen en la seva activitat diària.

El Seminari s’inicia amb una sessió dedicada al planejament urbanístic que
inclou una taula rodona i que, en conjunt, ens permetrà analitzar l’actual
marc que condiciona fortament l’urbanisme. També, la sessió del mes de
maig vol abordar, sota diferents òptiques, aspectes d’actualitat per a la nos-
tra gestió en l’actual marc econòmic. Al juny, la sessió dedicada als projec-
tes urbans inclourà una visita a l’edifici del DHUB de la plaça de les Glòries,
una construcció singular per la seva concepció i el seu respecte a la soste-
nibilitat. Precisament, un any més, el medi ambient té un paper rellevant
en el programa, que destina una sessió a diferents aspectes de l’energia i
una altra, la que conclou aquesta edició, a la ciutat sostenible, en què s’ana-
litzarà l’experiència de Vitoria-Gasteiz.
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una referència a les ISO en la gestió dels serveis, la gestió del verd i la neces-
sària adaptació dels serveis a la Directiva de serveis; i una altra, que tracta-
rà de la gestió urbanística, un clàssic del Seminari, atès que aquesta qües-
tió sempre constitueix un dels temes més valorats en l’enquesta del curs
anterior.

Atenent el programa que proposem i la qualitat dels ponents, tots ells espe-
cialistes en els temes objecte d’estudi, creiem que el Seminari serà d’interès
per als tècnics locals, que, a més, tenen a la seva disposició els diferents cur-
sos especialitzats, de caràcter monogràfic, que organitza la Federació de
Municipis de Catalunya al llarg de l’any.

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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Planejament urbanístic

Incidència del planejament territorial en el planejament municipal.
Josep Maria Carrera Alpuente, coordinador del Pla territorial metropolità de Barcelona i

director de Planejament a l’Institut d’Estudis Territorials.

Pautes per a un urbanisme possible.
Sebastià Jornet Forner, arquitecte urbanista, professor del màster Desenvolupament urbà i
territorial: gestió i transformació de les ciutats a països en desenvolupament, i Premi
Nacional d’Urbanisme.
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Incidència del planejament territorial en el planejament municipal. 

Josep Maria Carrera Alpuente
Coordinador del Pla territorial metropolità de Barcelona

i director de Planejament a l’Institut d’Estudis Territorials
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Adequació del 
planejament urbanístic

al Planejament territorial

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Pla territorial metropolità de Barcelona

Article 1.16 Adequació del planejament urbanístic (NOT)
1. L’aprovació del Pla territorial no afecta el planejament urbanístic vigent, excepte pel 
que fa a les determinacions en l’àmbit del sòl no urbanitzable que es detallen en el Títol 
II d’aquestes Normes d’ordenació territorial i en les Directrius del Paisatge i que són 
d’aplicació directa.

2. El planejament urbanístic general que s’elabori o es revisi, els plans parcials de 
delimitació i les modificacions de planejament urbanístic vigent que augmentin el 
conjunt del sòl urbà més el sòl urbanitzable, han de ser coherents amb les 
determinacions del Pla territorial.

3. Els plans d’ordenació urbanística municipal, o les seves revisions i modificacions, que 
s’aprovin amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pla territorial, contindran dins la 
Memòria un apartat explicatiu i justificatiu de la conformitat de les propostes del Pla 
d’ordenació urbanística amb les determinacions d’aquest pla territorial.

4. En l’elaboració de plans urbanístics municipals a què fa referència l’apartat 2, l’avanç
de planejament que l’ajuntament ha d’elaborar d’acord amb la legislació urbanística i 
d’avaluació de plans i programes s’ha de trametre al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques per tal que, prèviament a l’aprovació inicial, aquest pugui informar 
l’ajuntament sobre la conformitat de l’avanç amb les disposicions del pla territorial.
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Pla territorial metropolità de Barcelona

Article 1.16 Adequació del planejament urbanístic (NOT)

5. Cal també un informe del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a 
l’aprovació dels plans i projectes que incideixin de manera destacada en el
desenvolupament del seu àmbit territorial. L’informe és preceptiu per a l’aprovació dels 
plans i projectes següents:
- Plans directors urbanístics.
- Plans d’ordenació urbanística municipal.
- Plans parcials de delimitació.
- Modificacions del planejament urbanístic municipal vigent que augmentin l’extensió en   

el conjunt del sòl urbà més el sòl urbanitzable.
- Estudis informatius d’infraestructures de mobilitat.
- Plans directors de ports i aeroports.
- Plans territorials sectorials amb incidència sobre l’ordenació territorial i el 
desenvolupament urbanístic.
En els plans urbanístics d’iniciativa municipal, l’informe l’ha de sol·licitar l’ajuntament un 
cop aprovat inicialment el pla.
Es donarà compte d’aquests informes a la Comissió d’Ordenació Territorial 
Metropolitana de Barcelona.
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Pla territorial metropolità de Barcelona

6. El Pla estableix la recomanació que el planejament urbanístic vigent, mitjançant els 
instruments de desenvolupament al seu abast, incloses les modificacions puntuals, 
s’ajusti als principis i objectius que el Pla propugna. En tot cas els és d’aplicació el que 
disposa l’article 3.21.

Article 1.16 Adequació del planejament urbanístic (NOT)

7. En cap cas les modificacions de planejament urbanístic municipal poden incrementar 
la superfície conjunta de sòl urbà i la d’urbanitzable en aquells nuclis i àrees urbanes on 
les possibilitats d’extensió previstes en el pla municipal excedeixin de les que són 
admissibles en el marc de les estratègies establertes en el Pla territorial.

8. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d’establir programes 
d’ajuda per a fomentar els processos d’adequació del planejament urbanístic i podrà
adoptar mesures per a promoure de manera específica aquelles adaptacions que siguin 
més necessàries pel grau de desajustament entre les determinacions del planejament 
urbanístic vigent i les propostes del Pla territorial.

Article 3.21 Directrius generals d’ordenació de les àrees d’extensió i de reforma 
urbana en el planejament urbanístic
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Informes

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Planejament urbanístic municipal

Pla territorial metropolità de Barcelona

Avanç de planejament

Aprovació inicial

Aprovació provisional

Aprovació definitiva

Informe urbanístic i territorial
PRECEPTIU

Ad 5ª Llei 6/2009 de 22 d’abril

Document de
referència

AAE

Informe territorial
A petició de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme (si es considera opurtú)

Informe territorial
VOLUNTARI *

De conformitat amb… Art 8.5 LU, decret legislatiu 1/2010

* TSJC Sentència 12/11/2010
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Aprovació definitiva 
20 d’abril de 2010
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EL SISTEMA DEL PLANEJAMENT FÍSIC A CATALUNYA

Llei de
política
territorial
(1983 i 2002)

Pla territorial general
de Catalunya    (1995)

Plans territorials
parcials i Plans
directors territorials

Plans territorials
sectorials

1. La planificació territorial

Lleis sectorials,
mapes, ...

Procés de revisió

Pla territorial metropolità de Barcelona



EL SISTEMA DEL PLANEJAMENT FÍSIC A CATALUNYA

2. El planejament urbanístic

Llei 
d’urbanisme  
(2002; antecedents: 
1956, 1976, 1984 ...)
TR-DL 1/2010 

Pla director urbanístic
plurimunicipal

Pla d’ordenació
urbanístic municipal

Planejament urbanístic 
derivat

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Catalunya (INE 1-1-09) 7.467.423

RMB (IDESCAT 1-1-09) 4.928.852

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

ÀMBIT

METROPOLITÀ

COMARQUES

CENTRALS

COMARQUES

GIRONINES

ALT PIRINEU I ARAN

PONENT

CAMP DE TARRAGONA

TERRES

DE L'EBRE



Abast dels plans 
territorials

Pla territorial metropolità de Barcelona



Els plans territorials

FÍSIC
CARÀCTER ESTRATÈGIC

PROGRAMA

ESPAIS OBERTS

CONTINGUT ASSENTAMENTS / SISTEMES URBANS

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

NORMES

DETERMINACIONS DIRECTRIUS

RECOMANACIONS

ARGUMENTS

Abast

Pla territorial metropolità de Barcelona
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11 representants de la Generalitat
Secretari de Planificació Territorial
Secretari de  Mobilitat
Direrctor del Programa de Planejament Territorial
Director General d’Urbanisme
Delegada Territorial del Govern
Dept. Economia i Finances
Dept. Governació
Dept. Medi Ambient i Habitatge
Dept. Agricultura, Alimenació i Acció Rural
Dept d’Innovació, Universitat i Empresa

Composició

Secretari: 1 funcionari del Dept. de Política Territorial i Obres Públiques.

Integren la Comissió:

President: Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

11 representants de l’Administració Local
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal del Garraf
Ajuntament de Barcelona
Federació de Municipis de Catalunya (2 membres)
Associació Catalana de Municipis

+

1 Representant de l’Administració de l’Estat

Pla territorial metropolità de Barcelona



Composició

4 representants de la Generalitat

Director del Programa de Planejament
Territorial

Director de Planejament de l’Institut
d’Estudis Territorials

Director Tècnic IFERCAT

Subdirector de Planejament de la DG 
d’Urbanisme

4 representants de l’Administració local

1 representant de l’Ajuntament de 
Barcelona

2 representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya

1 representant de l’Associació Catalana 
de Municipis

Pla territorial metropolità de Barcelona



PROJECTE
(COTMB)

Aprovació inicial

Administració Local
Entitats

TERRITORI

Administració
Sectorial

CONSULTA

INFORMACIÓ PÚBLICA

Aprovació provisional

GOVERN
Aprovació Definitiva

Procés d’elaboració (tramitació)

Pla territorial metropolità de Barcelona

COTMB

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Proposta d’espais oberts

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Pla territorial metropolità de Barcelona

Espais oberts

Evolució dels nivells de 
protecció

(realitat jurídica)

Pla territorial metropolità de Barcelona



1

Pla territorial metropolità de Barcelona

Espais oberts

Estudis d’ordenació dels
espais oberts.

Barcelona Regional

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Pla territorial metropolità de Barcelona

Espais oberts

Estudis d’anàlisi del sistema d’espais oberts. 
Diputació de Barcelona

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Espais oberts

Aportacions

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

Estudi Econòmic i Financer

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Pla territorial metropolità de Barcelona

Espais oberts

Aportacions

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Pla territorial metropolità de Barcelona

Espais oberts

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

Sistema d’espais oberts

Espais oberts. Planejament

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

Sistema d’espais oberts

Espais oberts proposta

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

Sistema d’espais oberts

Espais oberts proposta amb planejament
(zones verdes i equipaments)

Equipaments Parcs

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Connectivitat ecològica

Sant Cugat del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Bellaterra

Badia del Vallès

Rubí

Sistema Parcs

Sistema Equipaments

Pla territorial metropolità de Barcelona
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ISA (Connectors ecològics / 36 
punts crítics)

Pla territorial metropolità de Barcelona
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ISA (Connectors ecològics / 36 
punts crítics)

Pla territorial metropolità de Barcelona
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ISA (Connectors ecològics / 36 
punts crítics)

Pla territorial metropolità de Barcelona
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ISA (Connectors ecològics / 36 
punts crítics)

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

Superfícies per tipus de protecció dels espais oberts

Tipus d'espais hectàrees %

Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari
Espais amb protecció jurídica supramunicipal (delimitats) 103.217   31,9     103.217   
Altres sòls del Pla 101.522   31,4     101.522   

Espais de protecció especial de la vinya 23.047   7,1     23.047   
Espais de protecció preventiva 14.357   4,4     14.357   

Total sistema d'espais oberts 242.143   74,8     

Sòl urbà (segons planejament municipal) 53.607   16,6     53.607   
Sòl urbanitzable (segons planejament municipal) 18.466   5,7     18.466   
Altres espais urbans 9.337   2,9     9.337   

Total urbà i urbanitzable 81.410   25,2     

TOTAL ÀMBIT METROPOLITÀ 323.553   100,0     

0   25.000   50.000   75.000   100.000   

Sistema d’espais oberts

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Informe de Sostenibilitat

Ambiental

15

Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona
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Proposta sistemes urbans

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona

URBANITZABLE )

Planejament

Pla territorial metropolità de Barcelona

Línies d’actuació bàsiques segons territoris

•Compacte central:  millora i renovació urbana

•Sistemes continus:  estructuració

•Nuclis urbans en espais oberts:  polarització

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona
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INFORMACIÓ DE BASE

Tipologies de teixits Sectors en sòl urbà (AMB)

Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema d’assentaments: proposta a l’interior de continus urbans

Sistema d’assentaments: proposta d’àrees especialitzades

Sistema d’assentaments: proposta d’àrees de reforçament nodal metropolità

Sistema d’assentaments: proposta d’estratègies de nucli

Sistema d’assentaments

Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà
Centres urbans

Pla territorial metropolità de Barcelona



6 |     EL MODEL D’EQUIPAMENTS

- NOU MERCAT MUNICIPAL (I OFERTA COMERCIAL 
COMPLEMENTÀRIA)

- EQUIPAMENTS CULTURALS

- ESCOLA BRESSOL

- EQUIPAMENT ADMINISTRATIU

- ALTRES RESERVES D’EQUIPAMENTS

- AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

- HOTEL DE CENTRE CIUTAT

NOU CENTRE DE LA CIUTAT

HOTEL

ESCOLA BRESSOL I 
EQUIPAMENT ADMINISTRATIU



7 |     LA ORDENACIÓ GENERAL

- NOVA FAÇANA SUD DE L’AV. GENERALITAT AMB RESIDENCIAL 
LLIURE  I PROTEGIT – CONCERTAT (67.500 M2.)

- EDIFICIS SINGULARS EN ELS EXTREMS AMB HOTEL (17.200 M2.)  
I OFICINES (30.800 M2.)

- ESPAIS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA I PLANTA -1 (39.700 M2.)

- EQUIPAMENTS EN LA GRAN PLAÇA (16.000 M2.)

COMPLEXITAT D’USOS I FORMES



400 m

Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà

400 m

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà
Noves centralitats

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà

400 m

Noves centralitats

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà
Noves centralitats

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà
Noves centralitats

400 m

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Sistema urbà
Noves centralitats

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema d’assentaments: proposta a l’interior de continus urbans

Sistema d’assentaments: proposta d’àrees especialitzades

Sistema d’assentaments: proposta d’àrees de reforçament nodal metropolità

Sistema d’assentaments: proposta d’estratègies de nucli

Sistema d’assentaments

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona

Estratègies urbanes

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema d’assentaments: proposta a l’interior de continus urbans

Sistema d’assentaments: proposta d’àrees especialitzades

Sistema d’assentaments: proposta d’àrees de reforçament nodal metropolità

Sistema d’assentaments: proposta d’estratègies de nucli

Sistema d’assentaments

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema d’assentaments
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Pla territorial metropolità de Barcelona

PPTTPP PTMB

Creixement moderat per a nuclis petits A<50 ha

E = 60*A/100

E= 30*A*f /100
E: superfície de l’extensió urbana admissible
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió
f = (18 + A – 0,005 * A²)/(A+5)

E= 30*A*f /100

1 ha

1 ha

50 ha

15 ha



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona
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AVALUACIÓ ECONÒMICA

Estudi Econòmic i Financer
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Escenari Base

(estructura productiva 2001)

Escenari Alternatiu IA

(Industria Alta)

Escenari Alternatiu IM

(Industria Moderada)

Escenari Alternatiu IB

(Industria Baixa)

15

Escenari de síntesi (Mitjà)

Primari 0,8%
Indústria 25,6%
Energia 0,7%
Construcció 7,7%
Serveis 65,2%

Primari 0,8%
Indústria 26,6%
Energia 0,7%
Construcció 4,3%
Serveis 67,7%

Primari 0,8%
Indústria 22,4%
Energia 0,7%
Construcció 4,3%
Serveis 71,9%

Primari 0,8%
Indústria 15,0%
Energia 0,7%
Construcció 5,0%
Serveis 78,6%

Primari 0,8%
Indústria 25,6%
Energia 0,7%
Construcció 7,7%
Serveis 65,2%

Primari 0,8%
Indústria 26,7%
Energia 0,7%
Construcció 4,0%
Serveis 67,9%

Primari 0,8%
Indústria 19,5%
Energia 0,7%
Construcció 4,2%
Serveis 74,9%

Primari 0,8%
Indústria 15,0%
Energia 0,7%
Construcció 4,4%
Serveis 79,2%

Primari 0,8%
Indústria 21,0%
Energia 0,7%
Construcció 4,2%
Serveis 73,3%

Pla territorial metropolità de Barcelona



14.44514.55116.97424.404Necessitats de sòl
Model Proporcional

12.29510.91013.22719.624Necessitats de sòl
Model Nodal

Indústria
baixa

Indústria
moderada

Indústria 
alta

Base

Estudi Econòmic i Financer

AVALUACIÓ ECONÒMICA

Pla territorial metropolità de Barcelona



Llindar màxim de l'increment del parc d'habitatges totals i principals a la regió metropolitana 2001-2026

unitats unitats % unitats %

2.063.975  1.607.373 77,88 
Acabats 2001-2003 97.837  97.837  14,86 
Total parc estimat 2004* 2.161.812  

Potencial per planejament urbanístic 2004 464.019  386.683  58,73 

Estratègia de nucli 27.660  23.050  3,50 
Àrees de transformació urbana 63.447  63.447  9,64 
Àrees de nova centralitat 3.800  3.167  0,48 
Àrees de reforçament nodal metropolità 98.473  82.061  12,46 
AREs en sectors no urbans ni urbles. en continus 2.631  2.193  0,33 
Total propostes Pla 196.012  173.918  26,41 

Increment 658.437  763.670

TOTAL 2.821.843  2.722.412  100,00 2.371.043 87,09 

(*): No s'han considerat les possibles unitats enderrocades.

Parc 2001

Habitatges 
existents + 

planejament 
+ propostes

Nous habitatges 
2001-2026 (acabats 

2001-2003 + 5/6 
planejament)

Principals

Sistema d’assentaments

Pla territorial metropolità de Barcelona



Llindar màxim de l'increment dels llocs de treball localitzats a la regió metropolitana 2001-2026

unitats %

LTL 2001 2.065.581  

Potencial per planejament urbanístic 2004 780.124  
5/6 650.103  68,56  

Estratègia de nucli 36.869  3,89  
Àrees de transformació urbana 44.741  4,72  
Equipaments en àrees de transformació urbana 5.076  0,54  
Àrees de nova centralitat 50.250  5,30  
Àrees de reforçament nodal metropolità 136.265  14,37  
Equipaments en àrees de reforçament nodal metropolità 7.878  0,83  
Total propostes Pla 281.078  

Repartiment sobrants en funció de capacitat restant de planejament (1/6) 17.073  1,80  

TOTAL 3.013.835  

Increment 948.255  100,00  

Sistema d’assentaments

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de mobilitat

Proposta 
d’Infraestructures de 

mobilitat

Pla territorial metropolità de Barcelona



1

Infraestructures de 
mobilitat

La Y de pas

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de 
mobilitat

Carreteres 1860 

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de 
mobilitat

Autopiste 1980 

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de 
mobilitat

Autopiste 2000 

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de 
mobilitat

Autopiste 2010 

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de 
mobilitat

Autopiste 2020 

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Infraestructures de 
mobilitat

Autopiste 2020 

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Ferrocarrils

Infraestructures de 
mobilitat

Pla territorial metropolità de Barcelona
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Ferrocarrils

Infraestructures de 
mobilitat

Pla territorial metropolità de Barcelona



Xarxa ferroviària

Pla territorial metropolità de Barcelona



Xarxa ferroviària

Pla territorial metropolità de Barcelona



Infraestructures de 
mobilitat

Pla territorial metropolità de Barcelona



Infraestructures de 
mobilitat

Pla territorial metropolità de Barcelona



Xarxa viària

Pla territorial metropolità de Barcelona



Xarxa viària

Pla territorial metropolità de Barcelona



Infraestructures de 
mobilitat

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona

ferroviària

viària

ISA (Accessibiltat / 53 fluxos)
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ISA (Accessibiltat / 53 fluxos)

Pla territorial metropolità de Barcelona
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viària
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Pla territorial metropolità de Barcelona
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INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ

SUPRAMUNICIPAL 

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pla territorial metropolità de Barcelona 

Sistema urbà

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL



Pla territorial metropolità de BarcelonaPla territorial metropolità de Barcelona

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL

PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de BarcelonaPla territorial metropolità de Barcelona

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL

PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera de Rubí

PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix del riu Ripoll

Plans directors urbanístics del Maresme



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de BarcelonaPla territorial metropolità de Barcelona

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL

PDU del sistema urbà del Garraf
PDU de la ròtula de Martorell i Abrera
PDU del Baix Congost



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de BarcelonaPla territorial metropolità de Barcelona

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL

PDU de l’eix central de la plana de l’Alt Penedès

Altres àmbits de coordinació a la comarca de l’Alt Penedès



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de BarcelonaPla territorial metropolità de Barcelona

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL

PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la riera de Caldes
PDU d’estructuració urbana dels vessants de la vall del Tenes



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de BarcelonaPla territorial metropolità de Barcelona

INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL

PDU de reconversió de l’entorn urbà l’eix viari de la C-17 entre la Llagosta i Lliçà d’Amunt

Estudis de corredors d’infraestructures a les comarques del Vallès

PDU de la Plana agroforestal del Vallès
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Consideració final 

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona



Sistema urbà

Pla territorial metropolità de Barcelona



Pautes per a un urbanisme possible

Sebastià Jornet Forner, 
arquitecte urbanista, professor del màster Desenvolupament urbà i 

territorial: gestió i transformació de les ciutats a països en 
desenvolupament, i Premi Nacional d’Urbanisme.



Sebastià Jornet 
jornetlloppastor arquitectes

Barcelona, abril 2011





































UNA LECTURA INTENCIONADA DE 30 ANYS D’URBANISME DE BARCELONA



































































DOS REFERÈNCIES I DUES MIRADES



> Urbanisme i sostenibilitat en 3D

SOCIAL + ECONÒMICA + AMBIENTAL

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME

"Our Common Future" report, Gro Harlem Brundtland,1987 

1987

2010



> Teoria del decreixement

Les 8R de Serge Latouche

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME

"Pour une société de décroissance. Le pari de la décroissance, 2006.

2000 2010







ELS TRES PILARS DE L’URBANISME SOSTENIBLE































LES VUIT R DEL DECREIXEMENT O CREIXEMENT ZERO





Reevaluar

Revisar els nostres valors: 
cooperació vs. competència, 
altruisme vs. egoisme, etc.

Es tracta de substituir els valors 
globals, individualistes i 
consumistes per valors locals, de 
cooperació i humanistes



Reconceptualitzar

Modificar les nostres formes de 
conceptualitzar la realitat, 
evidenciant la construcció social 
de la pobresa, de l'escassetat, 
etc.

Encaminat sobretot a la nova 
visió que es proposa l'estil de 
vida, qualitat de vida, 
suficiència i simplicitat 
voluntària 



Reestructurar

Adaptar les estructures 
econòmiques i productives al 
canvi de valors.

Adaptar l'aparell de producció i 
les relacions socials en funció de 
la nova escala de valors, com 
per exemple, combinar 
ecoeficiència i simplicitat 
voluntària.



Relocalitzar

Sustentar la producció i el 
consum essencialment l'escala 
local.

És una crida a l'autosuficiència 
local amb fins de satisfer les 
necessitats prioritàries 
disminuint el consum en 
transport.



Redistribuir

L'accés a recursos naturals i les 
riqueses.

Pel que fa al repartiment de la 
riquesa, sobretot en les 
relacions entre el nord i el sud 



Reduir

Limitar el consum a la capacitat 
de càrrega de la biosfera.

Pel que fa al canvi de l'estil de 
vida consumista a l'estil de vida 
senzilla i totes les implicacions 
que això comporta 



Reutilitzar

Contra el consumisme, tendir 
cap a béns durables i al seu 
reparació i conservació.

Es tracta d'allargar el temps de 
vida dels productes per evitar el 
consum i el malbaratament 



Reciclar

En totes les nostres activitats.

Es tracta de tornar a fer servir 
allò que ja s’ha consumit, 
reaprofitant la matèria bàsica 
primària



2004 2009

Como?

2000 2002 2004 2009 201219701929

Plan TransformationGenesis Process Opportunity Strategy How?3 Principles
Plan TransformaciónEstrategia 3 PrincipiosGénesis Proceso Oportunidad















LA REGENERACIÓ URBANA INTEGRADA. UNA MIRADA A L’EXTERIOR
BONES I NO TANT BONES PRÀCTIQUES 



Qualsevol 'actuació' pot ser eco?

Masdar city, Abu Dhabi_'one day all cities will be like this'
www.masdarcity.ae



> Urbanisme i sostenibilitat en 3D

SOCIAL + ECONÒMICA + AMBIENTAL

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME
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> Urbanisme i sostenibilitat en 3D

SOCIAL + ECONÒMICA + AMBIENTAL

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME



> Sostenibilitat és posar límits (i fomentar hàbits)

Metabolisme urbà – Model "Hammarby"

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME



> Sostenibilitat és posar límits (i fomentar hàbits)

Metabolisme urbà: cicle obert vs cicle tancat

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME



> Sostenibilitat és posar límits (i fomentar hàbits)

Metabolisme urbà – Model "Hammarby"

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME



> No és un problema únicament tecnològic o arquitectònic

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME



> Forma urbana i sostenibilitat

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME

Solar City, Linz



> Forma urbana i sostenibilitat

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME

Solar City, Linz



> ocupació del sòl = continuïtat + diversitat + densitat

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS

Ecociudad, Tudela, Navarra



Ecociudad, Tudela, Navarra

> ocupació del sòl = continuïtat + diversitat + densitat

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS



Sarriguren - Navarra

> vialitat

- jerarquització ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: ELEMENTS PROJECTUALS
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ESTRUCTURA I FORMA URBANA: ELEMENTS PROJECTUALS



Kronsberg - Hannover

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME

> Forma urbana i sostenibilitat
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Kronsberg - Hannover

PRINCIPIS SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA APLICACIÓ A L'URBANISME

> Forma urbana i sostenibilitat



> vialitat

- jerarquització ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: ELEMENTS PROJECTUALS



Kronsberg - Hannover

> cicle de l'aigua

- reducció consum

- gestió: acumulació – tractament –
reutilització

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS



> cicle de l'aigua

- reducció consum

- gestió: acumulació – tractament –
reutilització

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS



> ocupació del sòl = localització + diversitat + densitat

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS

Ecocity Bad Ischl, Austria



Ecocity Bad Ischl, Austria

> ocupació del sòl = localització + diversitat + densitat

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS



ESTRUCTURA I FORMA URBANA: ELEMENTS PROJECTUALS

> espais lliures

- continuïtat

- jerarquització Wikki, Finlandia



ESTRUCTURA I FORMA URBANA: ELEMENTS PROJECTUALS

> espais lliures

- continuïtat

- jerarquització



ESTRUCTURA I FORMA URBANA: ELEMENTS PROJECTUALS

> espais lliures

Estratègies per a la biodiversitat urbana: un nou estrat verd

Cobertes verdes en edificis públics
Accessibles amb important presència 
de vegetació en alçada

Sòl estructural
Habilitació de les condicions adequades 
pels arrels de l’arbrat viari en subsòl

Coberta verda de promoció ambiental
Vinculada a les instal∙lacions del Centre 
Ambiental amb Punt verd.

Coberta verda extensiva
Instal∙lacions edificis tècnics i 
d’aparcament.

Espais verds públics: Parcs i Patis 
interior d’illa 
Àrees vegetades i permeables i 
accessibles en superfície

Plaça
Transformació vies del tren en 

corredor verd

Estratègies per a la biodiversitat urbana: un nou estrat verd

Sector de Llevant, Figueres



Planta de cogeneració per Biomasa
Font de subministrament 
d’emergència

Captació d’energia solar 
fotovoltaica i tèrmica

Sala de màquines 
Registre i manteniment

Galeria  de subministrament elèctric i de 
telecomunicacions
Xarxa troncal

Acumulador demanda de calor
ACS i Calefacció

Captació solar tèrmica i elèctrica
(cobertes edificis)

Façanes amb galeries 
Estratègies tèrmiques amb comportament 
passiu

Gestió dels fluxos metabòlics
Estratègies per a la gestió de l’energia

> gestió de l'energia

ESTRUCTURA I FORMA URBANA: CONCEPTES PROJECTUALS BÀSICS

Sector de Llevant, Figueres



INDICADORS DE SOSTENIBILITAT URBANA
Sector de Llevant, Figueres

01 Densitat d’habitatges
02 Compacitat absoluta
03 Compacitat corregida

04 Espai públic d’estada per habitant
05 Accessibilitat de l’espai públic viari per a vianants
06 Repartiment del viari públic per secció de carrer
07 Obertura de vista al cel
08 Percepció espacial del verd urbà

09 Repartiment del viari públic
10 Proximitat a parades de transport públic
11 Proximitat a la xarxa de bicicletes
12 Proximitat i reserves d’aparcament pel vehicle privat
13 Reserves de places d’aparcament per a bicicletes

14 Aprofitament de terciari
15 Diversitat urbana

16 Demanda i potencial de captació energètica
17 Generació d’aigües marginals
18 Demanda hídrica

19 Generació i recollida de residus
20 Proximitat a deixalleria de barri

21 Índex biòtic del sòl
22 Espai verd per habitant

23 Dotació d’equipaments públics bàsic

COMPACITAT

ESPAI PÚBLIC

MOBILITAT

DIVERSITAT

ENERGIA
AIGUA
RESIDUS

BIODIVERSITAT

DOTACIONS



Indicador 06

Repartiment de l’espai viari destinat al vianant (per a cada s
Valor referencial: >60% d’espai viari destinat al vianant



Indicador 12

Proximitat i reserva d’aparcament pel vehicle privat
Valor referencial: accés a menys de 300 metres; no annexat a l’habitatge.
Reserva d’1 plaça d’aparcament per habitatge

Escenari nocturn Reserva màxima:
1 plaça/ habitatge

Demanda de places 1.805

Oferta places segons proposta 623 (3 plantes)

Oferta places en calçada 347

OFERTA TOTAL 970

Cobertura del dèficit en illes 
amb accés a Av. Vilallonga

835



Indicador 14

Aprofitament de terciari (%)
Valor referencial: 20 – 30 % terciari sobre total aprofitament lucratiu del sector

% terciari: 27,5%
38 m2c/habitatge



Indicador 22

Espai verd per habitant
Valor referencial: > 10 m2s verd/habitant

m2 verd/habitant: 8,8 m2

(10,5 m2 amb cobertes verdes)
8.227 m2 de coberta verda

6.716 m2
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Detroit









Bellevue Avenue,  Detroit



Michigan Theatre,  Detroit 
(construït en 1929, l’any 1976 es converteix en aparcament)





Gardening Detroit







LA REGULACIÓ DE L’URBANISME POSSIBLE



extensió i reciclatge

Pautes per a un urbanisme possible



Àrees d’extensió residencial 
Barris per generar habitatge assequible, fer ciutat i ordenar el territori

PLEC DE RECOMANACIONS 
per l’ordenació de sòl, el projecte d’àrees i l’habitabilitat dels teixits residencials



AER
Àrees d’Extensió Residencial

D+I+S
Diversitat , Identitat , Sostenibilitat



D + I + S

DIVERSITAT: L’estabilitat d’un ecosistema depèn bàsicament del grau de complexitat de la seva xarxa de relacions o, 
en altres paraules, de la diversitat de l’ecosistema.
Usos i activitats / Habitatges / Xarxa de carrers / Illes i arquitectures / Equipaments i dotacions / Composició social

DIVERSITAT: Entesa com a principi bàsic de qualsevol ECOSISTEMA.



D + I + S

IDENTITAT:  el sentiment d’identificació amb el propi barri i l’entorn urbà al que pertanys és un aspecte fonamental en la 
definició del que s’entén per ciutat.

La identitat dels nous assentaments s’ha de produir en tots els seus estrats i elements que la composen: la projectació d’un 
espai central o de referència, en la qualitat de l’espai carrer, en la integració del paisatge en el que es localitzen i en 
l’ordenació dels seus espais lliures.

Hem de fer que els nous barris siguin visitables, generant nous pols d’atracció per als residents, però també per als altres veïns

Espai central o de referència / Qualitat del carrer / Integració del paisatge i el patrimoni

IDENTITAT: Entesa com a principi bàsic de qualsevol ASSENTAMENT.



D + I + S

SOSTENIBILITAT: el desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el 
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models 

d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 

rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida 

tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient

Mobilitat / Cicle de l’aigua / Producció de l’energia / Tractament dels residus urbans / Qualitat ambiental i atmosfèrica

SOSTENIBILITAT: Entesa com a principi bàsic de qualsevol DESENVOLUPAMENT.



D + I + S
DIVERSITAT: Principi bàsic de qualsevol ecosistema

IDENTITAT: Principi bàsic de qualsevol assentament

SOSTENIBILITAT: Principi bàsic de qualsevol desenvolupament

En els usos i activitats

En els habitatges

En la definició i tipologia de la xarxa de carrers

En les illes i les arquitectures

En els equipaments i dotacions públics

En la composició social



D + I + S
DIVERSITAT:        Principi bàsic de qualsevol ecosistema

IDENTITAT: Principi bàsic de qualsevol assentament

SOSTENIBILITAT: Principi bàsic de qualsevol desenvolupament

En la definició d’un espai central o de referència

En la qualitat en el carrer

En la integració del paisatge i el patrimoni

En els usos i activitats

En els habitatges

En la definició i tipologia de la xarxa de carrers

En les illes i les arquitectures

En els equipaments i dotacions públics

En la composició social



D + I + S
DIVERSITAT:        Principi bàsic de qualsevol ecosistema

IDENTITAT: Principi bàsic de qualsevol assentament

SOSTENIBILITAT: Principi bàsic de qualsevol desenvolupament

En la mobilitat

En la gestió del cicle de l’aigua

En la gestió i producció de l’energia

En la gestió del tractament de residus urbans

En la qualitat ambiental i atmosfèrica

En els usos i activitats

En els habitatges

En la definició i tipologia de la xarxa de carrers

En les illes i les arquitectures

En els equipaments i dotacions públics

En la composició social

En la definició d’un espai central o de referència

En la qualitat en el carrer

En la integració del paisatge i el patrimoni



Reciclatge urbà 
Estratègies per la transformació i la millora urbana de les ciutats

UN NOU MARC LEGISLATIU
AEA + ACR + ATU + ACS



Les eines del passat i el reciclatge urbà
1976 Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbama

1990 Refosa del textos legals en matèria d’urbanisme

2002 Llei d'Urbanisme (LU)

2003 Reglament parcial del la Llei d'Urbanisme (RPLU)

2004 Modificació de la Llei d'urbanisme

2005 Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU) DL 1 / 2005

2006 Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) Decret 305/2006

2007 Llei de sòl. Llei 8 / 2007 de 28 de maig i el seu reglament

2007 Llei 1 / 2007 de mesures urgents en matèria urbanística

2009 Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives

2010 Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU) DL 1 / 2010

Les necessitats legislatives de futur
201... Regulació dels diferents tipus de reciclatge urbà

201... Decret de ecoeficiència urbanística. Regular els ecobarris

201... Regulació de les plusvàlues del sòl urbanitzable

201... Altres per un nou cicle de l’urbanisme



AEA + ACR + ATU + ACS

ÀREES D’ESPECIAL ATENCIÓ

ÀREES DE COMPLETAMENT O REOMPLIMENT 

ÀREES DE TRANSFORMACIÓ D’USOS

ÀREES DE CENTRALITAT SIGNIFICATIVA



AEA + ACR + ATU + ACS

ÀREES D’ESPECIAL ATENCIÓ:

Es corresponen amb els barris febles, els tipus Mina, els centres històrics, els polígons d’habitatge
massiu, les àrees suburbanes, els de la llei de barris a Catalunya en definitiva ... on viu gent i en els
que es concentren conflictes urbanístics i socials. La necessitat de l’actuació transversal de
l’urbanisme



































AEA + ACR + ATU + ACS

ÀREES DE COMPLETAMENT O REOMPLIMENT:

Es corresponen amb els alvèols urbans, on cal omplir amb elements o aprofitaments de la mateixa
naturalesa que ja existeix: habitatges, activitats ... i en els que sovint encara resten amb obres
d'urbanització pendent i/o cessions de sistemes de sòls públics.



POBLENOU                                CASC ANTIC

POBLENOU        UN BARRI  DE CARRERS



FORMACIÓ, EVOLUCIÓ I TRANFORMACIÓ DEL POBLENOU

1950 Can Culleres

Passeig del Triomf 59 (Rambla)
1940 Can Saladrigas

Carrer Joncar i Ramón Turró, Bilbao quedava tallat



FORMACIÓ, EVOLUCIÓ I TRANFORMACIÓ DEL POBLENOU
TRANSFORMACIÓ DEL TEIXIT HISTÒRIC. 1947

1987



FORMACIÓ, EVOLUCIÓ I TRANFORMACIÓ DEL POBLENOU
TRANSFORMACIÓ DEL TEIXIT HISTÒRIC. 2004

Vol 2008



POBLENOU, UN BARRI DE CARRERS

1845 C/ MAJOR DEL TAULAT

C/ SANT PERE DEL TAUAT (MARIÀ AGUILÓ)

1851 PLAÇA SANTA ISABEL (PLAÇA PRIM)



POBLENOU, UN BARRI DE CARRERS

1845 C/ MAJOR DEL TAULAT

C/ SANT PERE DEL TAUAT (MARIÀ AGUILÓ)

1851 PLAÇA SANTA ISABEL (PLAÇA PRIM)

1886 PASSEIG DEL TRIOMF (RAMBLA POBLENOU)



POBLENOU, UN BARRI DE CARRERS

1845 C/ MAJOR DEL TAULAT

C/ SANT PERE DEL TAUAT (MARIÀ AGUILÓ)

1851 PLAÇA SANTA ISABEL (PLAÇA PRIM)

MEITAT S XIX PASSATGESMEITAT S XIX PASSATGES
Pstg. de PERE RIPOLL
Pstg. de CANTÍ
C/ de LLATZARET
Pstg. de SALADRIGAS
C/ de l’EBRE

1886 PASSEIG DEL TRIOMF (RAMBLA POBLENOU)



POBLENOU, UN BARRI DE CARRERS

1845 C/ MAJOR DEL TAULAT

C/ SANT PERE DEL TAUAT (MARIÀ AGUILÓ)

1851 PLAÇA SANTA ISABEL (PLAÇA PRIM)

MEITAT S XIX PASSATGESMEITAT S XIX PASSATGES

1887 TRAMA CERDÀ

Pstg. de PERE RIPOLL
Pstg. de CANTÍ
C/ de LLATZARET
Pstg. de SALADRIGAS
C/ de l’EBRE

1886 PASSEIG DEL TRIOMF (RAMBLA POBLENOU)



POBLENOU, UN BARRI DE CARRERS

1965 OBERTURA RAMBLA fins Psg CALVELL

1845 C/ MAJOR DEL TAULAT

C/ SANT PERE DEL TAUAT (MARIÀ AGUILÓ)

1851 PLAÇA SANTA ISABEL (PLAÇA PRIM)

SEGONA MEITAT S XX PASSATGES
Pstg. d’OLIVÉ I MARISTANY
Pstg. de COLOMER
Pstg. de CASAMITJANA

PRINCIPIS S XX PASSATGES
Pstg. de la ROVIRA
Passatget
Pstg. dels CIUTADANS
Pstg. d’OLIVÉ
Pstg. de BORRELL
Pstg. de JOAQUIM PUJOL
Pstg. de PIQUER

MEITAT S XIX PASSATGES

PRINCIPIS S XX OBERTURES
C/ de LLULL
C/ de PUJADES
RAMBLA POBLENOU fins a PERE IV

MEITAT S XIX PASSATGES

FINALS S XIX PASSATGES
C/ de TORTELLÀ
C/ dels PELLAIRES

1887 TRAMA CERDÀ

Pstg. de PERE RIPOLL
Pstg. de CANTÍ
C/ de LLATZARET
Pstg. de SALADRIGAS
C/ de l’EBRE

1886 PASSEIG DEL TRIOMF (RAMBLA POBLENOU)



2008 OBERTURA C/ RAMÓN TURRÓ A JONCAR

2006 OBERTURA C/ JONQUERA (BILBAO)

FINALS S XX OBERTURES
C/ de BILBAO fins a PERE IV i a CAN SALADRIGAS
C/ de LOPE DE VEGA fins a DIAGONAL i cap al mar
C/ d’ESPRONCEDA fins a DIAGONAL i cap al mar
C/ de BAC DE RODA fins a DIAGONAL i cap al mar
C/ FLUVIÀ fins a DIAGONAL
C/ JOSEP FERRATER
C/ PROVENÇALS

1975 OBERTURA PALLARS a CAN FELIPA

1965 OBERTURA RAMBLA fins Psg CALVELL

1845 C/ MAJOR DEL TAULAT

C/ SANT PERE DEL TAUAT (MARIÀ AGUILÓ)

1851 PLAÇA SANTA ISABEL (PLAÇA PRIM)

SEGONA MEITAT S XX PASSATGES
Pstg. d’OLIVÉ I MARISTANY
Pstg. de COLOMER
Pstg. de CASAMITJANA

PRINCIPIS S XX PASSATGES
Pstg. de la ROVIRA
Passatget
Pstg. dels CIUTADANS
Pstg. d’OLIVÉ
Pstg. de BORRELL
Pstg. de JOAQUIM PUJOL
Pstg. de PIQUER

MEITAT S XIX PASSATGES

PRINCIPIS S XX OBERTURES
C/ de LLULL
C/ de PUJADES
RAMBLA POBLENOU fins a PERE IV

MEITAT S XIX PASSATGES

FINALS S XIX PASSATGES
C/ de TORTELLÀ
C/ dels PELLAIRES

1887 TRAMA CERDÀ

Pstg. de PERE RIPOLL
Pstg. de CANTÍ
C/ de LLATZARET
Pstg. de SALADRIGAS
C/ de l’EBRE

POBLENOU, UN BARRI DE CARRERS

1886 PASSEIG DEL TRIOMF (RAMBLA POBLENOU)



LA CONSTRUCCIÓ DEL PAISATGE EN UN BARRI DE CARRERS



EL CARRER MARIÀ AGUILÓ. L’EIX HISTÒRIC DEL POBLENOU
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EL CARRER MARIÀ AGUILÓ. L’EIX HISTÒRIC DEL POBLENOU
DISCONFORMITATS RESPECTE EL PLANEJAMENT VIGENT

ALÇAT EST

ALÇAT OEST

DETALL ALÇAT OEST

70% de les edificacions estan per sobre de l’ARM i nº plantes segons PGM

82% manté l’estructura parcel·lària de 1920
83% edificacions de front tradicional
53% parcel·les tipus C (9-12m)     23% parcel·les tipus B (6-9m)
57% de 2 hab/replà                        30%  de 1 hab/replà



EL CARRER MARIÀ AGUILÓ 
Seccions transversals



LA RAMBLA DEL POBLENOU
ILLA PUJADES - LLULL



ANÀLISI DE TIPOLOGIES
TIPOLOGIES TRADICIONALS. (PRÒPIES DEL BARRI)

c. JONCAR 27-33, cases del 1879
Finca catalogada

4 cases de renda PB+4

2 habitatges per replà

Habitatge passant de 3 habitacions



USOS I ACTIVITATS EN PLANTA BAIXA (abril 2009)



ACTIVITATS EN PLANTA BAIXA



ACTIVITATS EN PLANTA BAIXA



LES PLANTES BAIXES. CARRER MARIÀ AGUILÓ
TIPOLOGIES TRADICIONALS. (PRÒPIES DEL BARRI)



ELS BALCONS I OBERTURES. CARRER MARIÀ AGUILÓ
TIPOLOGIES TRADICIONALS. (PRÒPIES DEL BARRI)



AEA + ACR + ATU + ACS

ÀREES DE TRANSFORMACIÓ D’USOS:

Es correspon amb àrees on el que es tracta es de canviar substancialment la realitat i destí dels usos
actuals per uns nous usos. Aquest és l’apartat més complex i més ampli del reciclatge urbà, ja que en el
mateix hi poden tenir cabuda diferents subtipus d’actuacions:

-ÀREES D’OPORTUNITAT DE NOVES FUNCIONS (AOF).
Antics espais industrials obsolets, buits d’activitat que ja ha cessat el seu funcionament i en els que es adequat
plantejar un nou marc d’ordenació i usos. En aquest cas les despeses d’urbanització corresponen a l’obra
urbanitzadora i a les edificacions existents

- ÀREES DE TRANSFORMACIÓ SEQÜENCIAL (ATS)
Es corresponen amb àmbits plens d’usos i activitats, en els que per localització i posició urbana i territorial es
possible preveure una transformació del que avui hi ha, però que no es pot realitzar per les elevades depeses
d’indemnització d’activitats. Són aquests sectors que en podríem dir de avui no, però demà segur que sí



Magatzems Torras Vendrell Magatzems Fèlix Via Magatzems Cortina

Magatzems Montserrat

Magatzems Isidre Figueras i Devisa

EL PLANEJAMENT VIGENT EL PATRIMONI INVENTARIAT



Antiga Conintreau Cellers Trias Magatzems Torras Vendrell Magatzems Fèlix Via Magatzems Fèlix Via 2 Magatzems Cortina

Magatzems Antina
Magatzems Montserrat

Magatzems Pinord Magatzems Pinord 2 Magatzems Isidre Figueras i Devisa

Magatzems Antina

EL PLANEJAMENT PROPOSAT ELS EDIFICIS PATRIMONIALS



PLANEJAMENT PROPOSAT LA CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE
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PLANEJAMENT PROPOSAT EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES



ORDENACIÓ PROPOSADA EL FRONT DEL CARRER COMERÇ



ORDENACIÓ PROPOSADA ORDENACIÓ FÍSICA INDICATIVA



ORDENACIÓ PROPOSADA







ALÇATS NORMATIUS LONGITUDINALS



AEA + ACR + ATU + ACS

ÀREES DE CENTRALITAT SIGNIFICATIVA:

Es corresponen amb actuacions concentrades de noves centralitats, amb barreja d’usos i activitats
significada i que es corresponen amb grans projectes singulars del projecte de ciutat. Venen a ser les
noves àrees de centralitat en un municipi. Sectors de caràcter marcadament públic, amb
ordenacions complexes i intensitat d’usos, funcions i arquitectures en un mateix espai







































Pautes per a un urbanisme possible

Sebastià Jornet Seminari Tècnic Local. Federació de Municipis de Catalunya
jornetlloppastor arquitectes Barcelona, abril 2011



Eines per a fer front a la crisi

Avaluació de les inversions locals.
Mateu Turró Calvet, doctor enginyer de camins, canals i ports; màster en ciència per la
Universitat de Michigan; catedràtic de Transports de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya, i director honorari del
Banc Europeu d’Inversions.

Gestió de l’externalització dels serveis públics.
Joan Mundet, professor del Departament d’Organització de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

Eines informàtiques per a la gestió local.
Mario Alguacil Sanz, director de Tecnologies i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, i Marga Bonmatí Pérez, cap de Sistemes i Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
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Avaluació de les inversions locals. Unes reflexions de la mà de 
JESSICA 

 
(Notes per a la classe del Seminari del dia 20/5/2011) 

 

 

Mateu Turró Calvet  

Catedràtic de Transport de l’ETSECCiP (UPC) 
Director A. Honorari del Banc Europeu d’Inversions 

 

Introducció 

Aquesta presentació fa una breu descripció de la problemàtica de les inversions en l’àmbit 
local per tot seguit  comentar el procés al que s’arriba a prendre aquestes decisions i com 
es fa per finançar-les. Per tal de fer més entenedores aquestes qüestions i aportar alguns 
coneixements sobre les darreres innovacions en el finançament dels projectes de 
regeneració urbana, es fa servir la iniciativa comunitària JESSICA com a referència 
concreta de les idees que es presenten en aquest treball. Al final es fan algunes 
consideracions sobre la relació entre polítics i tècnics que semblen pertinents en el 
context del curs i de  les explicacions que s’han donat. 

 

Les inversions en l’àmbit local 

La particularitats de les inversions públiques en l’àmbit local és que cobreixen  tots els 
sectors i solen ser relativament modestes. La diversitat comporta dificultats de disseny i 
control, que necessiten una especialització que no sol estar a l’abast dels municipis 
mitjans i petits. Per altra banda les inversions modestes fan que no es puguin destinar 
gaire diners per fer estudis aprofundits, entre ells per avaluar la rendibilitat dels projectes, 
de manera que sovint s’ha de recórrer a aproximacions o a apreciacions personals dels 
tècnics municipals, que han d’assumir unes responsabilitats que, en d’altres entorns, són 
més compartides. 

És evident que no es poden fer massa generalitzacions, ja que les inversions municipals 
depenen molt de la grandària del municipi. Però també influeix molt la seva tipologia, en 
particular si hi ha dispersió de nuclis urbans, les seves condicions climàtiques i 
topogràfiques i les activitats econòmiques que s’hi fan. A Catalunya són particularment 
complexes les situacions creades a les poblacions turístiques, que veuen augmentades 
les seves necessitats de serveis públics de manera exagerada durant uns períodes que 
poden ser força curts. Això planteja dificultats de gestió però també de determinar el nivell 
òptim d’inversió en un marc de creixement difícil de preveure, i de fer front al repte de com 
recuperar les despeses fetes pel sector públic. A alguns municipis la seva activitat 
industrial o de serveis pot generar unes necessitats d’inversió desproporcionades en 
relació als ingressos. Seria el cas de municipis essencialment residencials i que no tenen 
activitats econòmiques que generin taxes municipals mentre que han de suportar molts 
serveis públics deficitaris. 



La responsabilitat directa dels municipis enfront del ciutadà és inqüestionable, perquè és 
el seu primer referent. És més, el principi de subsidiarietat, que és un component 
essencial de la política europea, porta a que les decisions del sector públic es prenguin al 
nivell més proper possible del ciutadà. Ara bé, aquesta responsabilitat no sol correspondre 
a una capacitat d’actuació a l’alçada de la teoria i la major part de les inversions locals 
estan fortament condicionades per àmbits superiors, tant des de la normativa o la 
capacitat decisional com de la disponibilitat de fons per a realitzar-les. 

La regeneració urbana com a paradigma de les inversions locals 

Segurament si haguéssim d’identificar unes actuacions on es presenten gairebé totes les 
complexitats imaginables al nivell local hauríem de pensar en els projectes de renovació o 
regeneració urbana. La distinció seria entre els que simplement són actuacions mantenint 
essencialment el teixit urbà i les que impliquen accions fortes de demolició i 
reestructuració de l’espai públic. En totes elles cal actuar en gairebé tots els àmbits 
inversors propis de les zones urbanes i, pel fet d’estar condicionades pel que ja existeix i 
per la seva forta interrelació, les actuacions tenen una gran complexitat. 

Això fa que siguin operacions costoses i que difícilment puguin sorgir de la iniciativa 
privada. Per altra banda, si no tenen una massa crítica suficient, que només pot mobilitzar 
un promotor públic, és improbable que accions aïllades puguin atraure les noves activitats 
que han de permetre la transformació econòmica i social del barri o, més genèricament, 
de la zona d’actuació.  

Un cert consens pel que fa a: 1) la necessitat d’acció pública al costat de la iniciativa 
privada; 2) la necessitat de compartir experiències entre països; i 3) el considerar que les 
diferències de riquesa a l’interior de les regions europees eren més grans que les mitjanes 
entre elles, van portar a la DGREGIO de la Comissió Europea a desenvolupar uns 
programes per a barris problemàtics, coneguts com URBAN (entre ells, per exemple, és 
força conegut el de La Mina de Sant Adrià de Besòs), que han tingut bons resultats i han 
facilitat que la renovació urbana, amb una visió integrada, es consideri actualment un 
objectiu de la política regional europea. La iniciativa JESSICA, posada en marxa per al 
període 2007-2013 n’és el reflex més important, i té com a novetat el fet que es 
transcendeix el sistema tradicional de subvencions (i que ha perdurat en les iniciatives 
espanyoles paral.leles URBANA, del Ministeri d’Economia i Hisenda per a municipis 
grans, la del Ministeri d’Administracions Públiques destinada a municipis de menys de 50 
000 habitants i, d’alguna manera en el Pla de Barris de la Generalitat) per canalitzar els 
ajuts de la UE a través de finançament recuperable i amb mecanismes que facilitin 
involucrar el sector privat en les operacions. 



 
 

Estructura de JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

 

El procés de presa de decisions 

La diferència substancial pel que fa a les decisions sobre inversions entre l’àmbit local i 
els superiors, és que el primer és el poder fàctic que permet la immediatesa amb els 
ciutadans i la realitat projectual, que té un millor coneixement de la problemàtica i, tot 
sovint, el que pot executar amb més rapidesa les propostes. 

Ara bé, això que pot ser una virtut pot portar a decisions poc pensades i, de vegades, 
errònies. I, sobre tot, a accions que tinguin una curtesa de mires, tant territorial com 
temporal, que facin que globalment (a l’escala de la societat en el seu conjunt) representin 
una mala utilització dels recursos disponibles. 

No podem desplegar ací un manual de bones pràctiques, però és important assenyalar la 
importància de fer un bon diagnòstic de la situació, detectant problemes que s’observin, 
però també identificant aquells problemes que es podrien presentar en el futur si no 
s’actua per prevenir-los.  Per actuar de manera eficient i efectiva cal basar l’acció pública 
en unes estratègies que, almenys en teoria, haurien de correspondre a les que s’han 
plantejat als ciutadans en els programes electorals que han portat a l’elecció dels seus 
representants. Una de les qüestions que es plantegen immediatament és si aquestes 
estratègies, que han de ser tan complexes com la problemàtica de la ciutat, s’han 
d’abordar amb visions sectorials (per a l’urbanisme, el transport, l’aigua i el sanejament, 
però també en relació als aspectes econòmics, socials, culturals, etc.) o amb una visió 
integral que permeti, no tan sols relacionar-los entre ells sinó també amb l’àmbit territorial 
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superior. Cal assolir un equilibri entre precisió (visió sectorial) i complexitat (visió integral) 
que permeti un control per part dels polítics i els tècnics locals. Això s’ha de fer amb un 
planejament que ha d’ésser el reflex d’aquestes estratègies sobre la realitat, tenint en 
compte les possibilitats que ofereix el municipi.  

El planejament és  una eina maltractada aquests darrers anys perquè s’ha vist més com 
un instrument burocràtic o, en el pitjor dels casos, de manipulació, que de preparació de 
les actuacions per tal que siguin eficients i responguin de manera òptima a les estratègies 
proposades. Moltes vegades, precisament per aquest ús burocràtic, darrere del qual hi ha 
sovint interessos partidistes o particulars, ha esdevingut més una eina de bloqueig que de 
promoció. Per evitar-ho cal que el planejament sigui continu, el que vol dir suficientment 
flexible per adaptar-se a situacions canviants. Ara mateix hi ha un planejament urbanístic 
que parteix del principi que tothom vol especular amb la urbanització i la construcció i que 
el sector públic ha de obtenir tant com pugui dels “especuladors”. I aquest planejament 
està ensorrant un sector que ha de tenir el nivell que li pertoca i que és possiblement més 
elevat que en d’altres països per la nostra vocació turística i d’acollida... Del Pla Territorial 
al Plans de Barri o les ARES (Àrees residencials Estratègiques) cal replantejar-se el que 
tenim i trobar procediments més adients per a la nova realitat. 

La programació és la transformació del que s’ha planificat en accions concretes amb 
projectes i dates d’execució previstes, que ens porten a determinar els recursos financers 
necessaris per executar-les. 

En totes aquestes fases del procés d’implementació és essencial avaluar si el que es 
proposa està justificat. I també cal esbrinar, de manera sistemàtica, si el que hem anat 
fent és correcte i aprendre dels possibles errors. 

El gràfic ens dóna de manera simplificada què volem dir: 

 

 
 

 

La programació és el marc en el que cal prendre la decisió d’executar. Cal insistir en la 
importància del marc financer de la programació perquè així com el contingut del 
programa pot ser fàcil de modificar, la disponibilitat de recursos per a la inversió municipal 
es mou normalment en un interval força estret. El gestor municipal té la responsabilitat de 
treure el màxim profit per a la col.lectivitat dels recursos que cal aplicar a les actuacions 
promogudes per l’ajuntament. El dilema al que sovint es troba confrontat és que els 
interessos de la “col.lectivitat” en la que actua no coincideixen amb els d’altres municipis i 
ni tan sols amb els de la regió o de la nació en la que s’ubica. Podem donar exemples de 



temes ambientals (enviar l’aigua bruta riu avall) o, el que és més habitual, considerar que 
els recursos que venen de l’exterior (posem per cas, de la Diputació) s’han d’aprofitar com 
sigui i amb el que sigui perquè són donats. Si reflexionem una mica veurem com la crisi 
actual té, en part, l’origen en aquesta manca de consideració dels recursos limitats com a 
recursos de tots (des de l’àmbit municipal a l’estatal amb les subvencions europees). El 
desgavell s’ha degut, en gran mesura, precisament a la manca o deficiència d’avaluació 
dels projectes d’inversió. 

Les anàlisis socioeconòmica i financera ens permeten de comprendre si s’utilitzaran bé 
per a tothom (i llavors no podem distingir entre residents de diferents municipis o regions, 
si tots paguem impostos al mateix estat, ni raonablement entre diferents estats – però 
aquesta problemàtica no és gaire important al nivell local) els recursos econòmics, i com 
es distribueixen les càrregues i beneficis financers del projecte. Els mètodes del MAIT del 
Col.legi d’Enginyers de Camins i la matriu agents/efectes de RAILPAG ens permeten 
avaluar les inversions tenint en compte fins i tot els aspectes que no sabem monetitzar i 
comprendre els efectes redistributius. Aquests darrers són molt importants per 
comprendre (i quantificar) algunes decisions polítiques que afavoreixen a determinats 
grups enfront d’altres. Això pot ser justificat per les estratègies acceptades per la 
col.lectivitat, però és fonamental que s’expliciti per evitar un ús impropi dels diners públics. 

L’avaluació ens permet assegurar que la utilització de recursos prevista en un projecte  
rendeix més o no que el que exigim. En teoria hauríem d’invertir en projectes acceptables, 
per nivell de rendibilitat decreixent fins a exhaurir els recursos disponibles o a no tenir ja 
més projectes acceptables. En la pràctica els condicionants financers poden portar a no 
poder executar projectes d’alta rendibilitat o, en sentit contrari, a realitzar projectes de baix 
rendiment social simplement perquè la temptació del decisor és sempre de fer més, en 
particular quan hi ha uns calendaris electorals que permeten utilitzar-ho per a la reelecció 
i, si van mal dades, simplement se li haurà passat el problema al successor... 

La manca de recursos no hauria d’ésser motiu de no execució de projectes d’alta 
rendibilitat. En el nostre entorn és gairebé sempre possible trobar alternatives de 
finançament, com es veu més endavant, a través del crèdit o la participació del capital 
privat. Però això és lògicament més complicat que amb recursos pressupostaris i té 
implicacions que cal també avaluar. I no és fàcil analitzar quines són les implicacions que 
té per a un ajuntament el recórrer a finançament extern. 

Això ens porta a una pregunta més genèrica sobre què sabem avaluar i què no. En alguns 
sectors, com el transport, s’ha avançat molt i tenim guies clares de com fer-ho, encara que 
no siguem encara capaços de quantificar tot el que voldríem. En d’altres, com l’aigua, 
partint del principi de qui pol.luciona paga i d’exigències mínimes de qualitat, podem 
establir mecanismes que són molt similars als aplicables a una empresa privada. 
Lògicament quan entrem en altres temes ambientals i en qüestions socials les coses es 
compliquen molt més. De vegades cal recórrer a solucions de mínim cost per aconseguir 
uns objectius determinats o a obtenir costos unitaris que cal comparar amb els que tenen 
altres ajuntaments similars (benchmarking). En tot cas caldrà sempre comparar les 
propostes amb l’opció de continuar fent el que és habitual (que sol representar també una 
certa inversió, però inferior) i comparar els beneficis obtinguts en cada cas. El tècnic ha 
d’esmerçar en tot això un esforç (o un cost, si s’ha de fer ajudar per experts en el tema) 
proporcionat a la importància de la inversió, però no ha de defugir la seva responsabilitat 
d’intentar trobar la millor solució i d’assessorar al decisor sense biaixos i de la manera 
més clara possible. 

El finançament de les inversions 

Com hem comentat, el procediment normal de finançament de les actuacions municipals 
és a través dels recursos pressupostaris. Les possibilitats dels ajuntaments catalans són 
modestes i, en particular, per obres importants que només es poden abordar amb fons de 
les Diputacions, la Generalitat o l’Estat. En alguns casos (l’exemple de JESSICA és únic 



en el sentit de no necessitar un pas previ a través d’estructures autonòmiques o estatals) 
es pot recórrer a finançament comunitari. 

L’endeutament pot resoldre situacions que permetin esperar una recuperació a mitjà o 
llarg termini de les actuacions a les que van destinats els diners manllevats. 
L’endeutament per a despesa corrent no permet aquesta esperança i només estaria 
justificat en casos molt particulars. Per a inversions que fan esperar retorns directes a 
l’ajuntament o una millora de l’activitat que comporta uns ingressos posteriors (taxes, etc.) 
més elevades, es pot recórrer a la banca pública (estatal o internacional) o a la banca 
comercial. En el primer cas el que és més habitual és exigir una bona identificació del 
projecte d’inversió i una avaluació econòmica i financera, a part d’exigir el compliment de 
les normes pertinents (entre elles, les derivades de la legislació comunitària en medi 
ambient o en licitacions). De manera que finançament i avaluació van sempre lligats quan 
un dels financers, com és el cas del Banc Europeu d’Inversions (BEI), es preocupa del 
retorn del projecte per a la societat... Per cert, el BEI té fórmules d’agrupació de préstecs 
per poder arribar als municipis més petits. 

Hi ha certament altres mecanismes de finançament, com l’emissió d’obligacions 
municipals, però que estan reservades a grans volums financers i que és improbable que 
estiguin més justificats que l’endeutament convencional. 

L’altra opció que existeix des de fa uns anys és el recurs a la col.laboració público-privada 
(CPP o PPP en anglès). Aquest és un tema de gran complexitat que només es justifica 
quan els projectes són tan grans que poden assumir uns costos de transacció (p.e. 
preparació específica, licitació, contractació, supervisió) que són molt elevats, en 
particular si el projecte no és molt standard. El que està clar és que els PPPs només es 
justifiquen quan els beneficis esperats en eficiència (menys recursos, millor timing, etc.) 
compensen sobradament aquests costos de transacció addicionals. El tipus de 
finançament (convencional o PPP) també hauria d’entrar en l’avaluació del projecte, 
encara que és molt complex d’avaluar els efectes macroeconòmics d’un i altre tipus 
d’inversió. Però el que és clar és que, a llarg termini, només funcionen els projectes bons 
(rendibles socioeconòmicament, independentment de les rendibilitats financeres). 
L’avaluació esdevé encara més important en aquest marc de la associació público-
privada. Però també cal indicar que l’èxit passa per uns contractes ben elaborats i una 
bona col.laboració entre el soci públic i el privat, que exigeix, per part de l’administració, 
uns responsables amb bons coneixements i suficientment flexibles i capaços d’assumir 
responsabilitats. I, en el nostre entorn democràtic, això ha d’anar acompanyat d’una gran 
transparència, que elimini qualsevol sospita de favoritismes. En tot cas, els PPPs no 
serveixen en un context descompensat i rígid. 

El conflicte entre polítics i tècnics 

Tot el que s’ha comentat exigeix una gran confiança (es podria fins i tot parlar de 
complicitat) entre el decisor i els seus assessors tècnics. Això és relativament complicat 
perquè el timing de la decisió, que correspon al polític, i els del planejament i de 
l’execució, que recauran en el tècnic, són molt diferents. En molt casos, el període 
electoral que condiciona el timing polític no permet que la col.laboració s’estengui a tot el 
procés de planejament, programació, avaluació i execució. 

Per altra banda els objectius polítics poden entrar fàcilment en contradicció amb els 
d’eficiència que, dins les estratègies aprovades democràticament, hauria d’aplicar el 
tècnic. Aquesta contradicció és particularment forta en l’àmbit municipal que es 
caracteritza per la seva immediatesa als ciutadans i als projectes. 

El respecte al paper de cadascú i la comprensió mútua dels principis que han d’orientar el 
seu comportament, en particular la professionalitat i responsabilitat que han de demostrar 
uns i altres, són els que permeten avançar. I la fórmula màgica per eliminar els possibles 
conflictes és la transparència, que porta a tenir que avaluar correctament les decisions. En 
aquest cas la col.laboració pot ser estreta i avantatjosa per a tothom. Això pot implicar la 



renúncia a algunes pràctiques que han llastat l’eficiència dels municipis, però que no són 
acceptables mai i, encara menys, en el context de crisi actual que exigeix eficàcia i 
llestesa per part de l’administració pública. 

Ens podem preguntar si cal un nou model de decisió per als nostres ajuntaments. 
Possiblement només calgui modificar el que tenim, amb bona voluntat per part de tothom, 
introduint criteris d’exigència en tot el procés de presa de decisions, o sigui avaluant-les 
correctament. 

En definitiva, els tècnics municipals han de prendre la responsabilitat de defensar els drets 
legítims dels ciutadans i, a partir d’aquesta premissa, mirar d’optimitzar l’ús de tots els 
recursos públics i del funcionament del sistema de serveis col.lectius en el marc de les 
estratègies, plans i programes decidits pels responsables polítics.  

L’optimització només és possible a partir del diàleg i els mecanismes d’avaluació són les 
eines necessàries per a plantejar de manera comprensible les opcions sobre les que el 
polític ha de decidir. 

 

  



 

Annex: Cas particular: JESSICA 

 

Características generales de un Plan Integrado  

Para facilitar la elegibilidad de los proyectos urbanos que deseen obtener financiación a 
través de la iniciativa JESSICA en España se han adaptado al máximo las condiciones 
exigidas por el FEDER pero manteniendo los principios fundamentales que se han 
adoptado en la DGREGIO para garantizar la efectividad en el uso de los fondos 
comunitarios. Entre las condiciones impuestas la que tiene un mayor margen de 
discrecionalidad es la pertenencia del proyecto a financiar a un Plan Integrado de 
Desarrollo Urbano Sostenible (PIDUS). La legislación urbanística y territorial europea dista 
mucho de ser homogénea y, de hecho, no existe un consenso técnico con relación a lo 
que es un PIDUS. Por ello el BEI, como responsable del desarrollo de la iniciativa 
JESSICA, ha marcado una serie de principios que deben cumplir los Planes Integrados y 
que se describen a continuación. Como, en la práctica, existen muy pocos municipios u 
otros ámbitos territoriales que gocen de planes con dichas características, dentro de la 
iniciativa JESSICA se ha optado por aceptar, durante una fase de transición hacia el 
modelo de planificación propuesto, que sean aceptables proyectos que cumplan con 
ciertos requisitos mínimos. 

Sin embargo, y de cara principalmente a los municipios que se comprometan, dentro del 
proceso de solicitud de fondos JESSICA, a realizar PIDUS o a aquéllos que vayan a 
desarrollarlos en el futuro, se dan a continuación las condiciones que deben, en principio, 
cumplir los Planes Integrados:  

1. Ser oficialmente propuestos y aprobados por la autoridad o entidad pública 
competente, independientemente de que el proyecto a financiar vaya a ser 
promovido por una empresa privada, pública o mixta. 

2. Tener una delimitación precisa de la Zona de Referencia. El Plan deberá definir con 
claridad el ámbito geográfico de su intervención (“Zona de Referencia”) que será 
función de la naturaleza y los objetivos del Plan Integrado. La Zona de Referencia 
puede circunscribirse al centro histórico o a una barriada, al conjunto del municipio 
o un área metropolitana. En el caso de una operación ligada al patrimonio, el 
ámbito de planificación debe ser lo suficientemente amplio alrededor del 
monumento como para poder asegurar las sinergias positivas en el entorno urbano 
(turísticas, de accesibilidad, ambientales, etc.) sin perturbar la calidad patrimonial.  

3. Basarse en una estrategia previamente definida y clara, en la que se ponga de 
manifiesto la necesidad de la intervención pública y se especifiquen las 
necesidades (incluyendo previsiones de la demanda de activos urbanos, servicios, 
etc.) que se pretende satisfacer con las actuaciones propuestas. 

4. Haber incorporado un proceso de participación ciudadana a lo largo de la 
elaboración del Plan. 

5. Contener los elementos normales de un plan de utilización del suelo, con suficiente 
definición física de las eventuales obras públicas a realizar para lograr los objetivos 
del Plan (p. ej. infraestructura, suministros públicos) y especificación de los 
parámetros normales de utilización del suelo, así como del nivel mínimo de los 
servicios públicos necesarios (p. ej. agua y saneamiento, electricidad, gas, 
telecomunicaciones, transporte público, sanidad, educación, seguridad, etc.) y de la 
correspondiente dotación infraestructural.    

6. Demostrar una correcta integración entre la infraestructura y los servicios, sobre 
todo los que forman parte de redes (transporte, electricidad), con una dotación 
equilibrada y adaptada al entorno concreto de la Zona de Referencia.  

7. Cumplir con la normativa europea en materia medioambiental. A tal efecto el Plan 
Integrado deberá incluir una evaluación de su impacto medioambiental con arreglo 



a la legislación de la UE e incorporar las eventuales medidas correctoras exigidas 
en la evaluación. 

8. Incluir y/o tomar en consideración objetivos de orden social (p. ej. cohesión social, 
creación de empleo, mixicidad de usos, etc.), justificando las eventuales medidas 
sociales de acompañamiento con los impactos esperados sobre el entramado 
social urbano. 

9. Incorporar un plan de gobernanza que establezca con claridad las 
responsabilidades relativas a la implementación del PIDUS y formas adecuadas de 
representación en el proceso decisorio de las partes interesadas, incluyendo los 
posibles financiadores privados y los ciudadanos afectados.  

10. Incluir un análisis financiero que incluya una estructura de financiación bien 
definida al objeto de garantizar la implementación y la sostenibilidad financiera del 
PIDUS a largo plazo. 

Todos los componentes que anteceden han de ser desarrollados conjuntamente para 
garantizar su coherencia y para asegurar las sinergias que deben derivarse de su 
integración en una planificación global para la Zona de Referencia.  

 

 



Avaluació de les inversions locals.
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Les inversions en l’àmbit local

El procés de presa de decisions

El finançament de les inversions

Hi ha un conflicte entre polítics i tècnics?



Les inversions en l’àmbit local

• Cobreixen  tots els sectors

• Funció de la població i l’activitat

• Condicionades per àmbits superiors

• Immediatesa als ciutadans



Les inversions en l’àmbit local

• La regeneració urbana com a paradigma de les 
inversions locals

• L’europea
• De URBAN a l’iniciativa URBANA
• De les subvencions als Fons de Desenvolupament Urbà
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El procés de presa de decisions

Diagnòstic: detectant problemes o intentar prevenir-los?

Estratègies: visió sectorial o integral?

El planejament, l’eina maltractada.
Del Pla Territorial al Pla de Barri
Els sectors i la integració

La programació i els recursos financers

L’avaluació de projectes



L’avaluació en el procés de presa de decisions



El procés de presa de decisions

i el planejament integral (sostenible)

Condicions que ha de complir un pla urbà integrat:
• Proposat i aprovat oficialment
• Delimitació precisa de la Zona de Referència 
• Estratègia prèviamente definida: econòmica, social i ambiental
• Participación ciutadana en el procés
• Contenir tots els elements d’un pla urbanístic i assegurar la 

provisió d’un mínim de serveis públics, amb una visió integrada 
de les infraestructures

• Complir normes mediambientals (EIA, etc.)
• Contenir mesures socials d’acompanyament
• Pla de govern i gestió
• Anàlisi econòmica i financera (incloent operació i manteniment)



 Dirigidos a reducir la dispersión urbana, creando densidades adecuadas 
para un uso eficaz de los servicios públicos, en particular del transporte 
colectivo.

 Favorecen la mezcla de actividades (residenciales, comerciales, 
recreativas) y la creación de empleo

 Fomentan la interacción entre los ciudadanos y su participación en la 
vida social.

 Priorizan el uso de espacios desocupados o con usos inadecuados para 
su regeneración antes que la ocupación de zonas no urbanizadas

¿Qué tipo de proyectos pueden ser financiados 
por           ? Consideraciones generales
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• Demolición, limpieza y preparación de terrenos
• Infraestructura urbana básica y mobiliario urbano
• Aparcamientos
• Transporte público y gestión del tráfico
• Infraestructura de servicios públicos (agua, saneamiento, gas, 

electricidad, telecomunicaciones, etc.) 
• Vivienda social, para estudiantes, personas mayores, etc. (con 

ciertos condicionantes).

Ejemplos de tipos de proyectos que pueden ser 
financiados por            (1):
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• Mejora de la eficiencia energética
• Escuelas y otros centros de formación
• Equipamientos sanitarios
• Nuevas áreas de actividad (science parks, incubadoras de 

negocios, centros de artesanía, etc.);
• Restauración de edificios catalogados/históricos
• Centros culturales (museos, teatros, etc.)
• Complejos para usos múltiples (comerciales, turísticos, deportivos, 

lúdicos, etc.).

Ejemplos de tipos de proyectos que pueden ser 
financiados por            (2):



El procés de presa de decisions

L’avaluació de projectes
• Programació i decisió d’executar. La responsabilitat del gestor 

dels diners del contribuent. El dilema de les bosses públiques
• La factibilitat de les inversions en un context de recursos limitats
• Les anàlisis socioeconòmica i financera. 
• L’insuportable pes dels condicionants financers o la insuportable 

lleugeresa del decisor “de pas”.
• Què sabem avaluar i què no?
• i les exigències de rendibilitat



El procés de presa de decisions
De RAILPAG al model del Col.legi d’Enginyers de Camins

Com introduir
variables no 
quantificables?

Com incorporar
els aspectes
redistributius?



El finançament de les inversions

Recursos pressupostaris
 Municipals, Diputacions, Generalitat, Estat

Endeutament
 Banca pública (estatal o internacional)
 Banca comercial
 Hi ha altres mecanismes (obligacions municipals)?

 Col.laboració público-privada
 Avantatges i inconvenients
 Aspectes clau

 Qualitat del projecte (tècnica, ambiental)
 Rendibilitat socioeconòmica
 Sostenibilitat financera
 Capacitat del soci públic
 Rapidesa i reducció dels costos de transacció
 Transparència



Hi ha un conflicte entre polítics i tècnics?

El timing de la decisió i de l’execució

Objectius polítics i eficiència

Professionalitat i responsibilitat

 Transparència

Els avantatges de la col.laboració

Cal un nou model de decisió?



Els tècnics municipals han de prendre la 
responsabilitat de defensar els drets legítims dels 
ciutadans i, a partir d’aquesta premisa, mirar 
d’optimitzar l’ús de tots els recursos públics i del 
funcionament del sistema de serveis col.lectius en el 
marc de les estratègies, plans i programes decidits 
pels responsables polítics. 
L’optimització només és possible a partir del diàleg i 
els mecanismes d’avaluació són les eines 
necessàries per a plantejar de manera comprensible 
les opcions sobre les que el polític ha de decidir.
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1. INTRODUCCIÓN	  
	  
La	  gestión	  de	  la	  externalización	  (o	  lo	  contrario:	  la	  internalización)	  no	  es	  una	  temática	  
nueva,	  ni	  tampoco	  puede	  afirmarse	  que	  una	  de	  las	  dos	  forma	  prevalezca	  o	  haya	  
prevalecido,	  en	  no	  importa	  qué	  momentos	  y	  circunstancias,	  sobre	  la	  otra.	  
	  
El	  objeto	  del	  presente	  documento	  es	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  cuanto	  a	  si	  una	  
actividad	  debe	  ser	  externalizada	  o	  no.	  Para	  ello	  se	  revisa	  en	  primer	  lugar	  la	  evolución	  
histórica	  que	  en	  dichas	  tendencias	  ha	  existido	  con	  objeto	  de	  tomar	  precauciones	  sobre	  
los	  efectos	  de	  posibles	  decisiones	  más	  bien	  amparadas	  en	  “modas”	  que	  en	  elecciones	  
adecuadas.	  Acto	  seguido	  se	  abordarán	  las	  bases	  doctrinales	  que	  sustentan	  dichas	  
acciones	  como	  apoyo	  sólido	  ante	  cualquier	  toma	  de	  decisiones.	  A	  la	  luz	  de	  lo	  anterior	  se	  
revisarán	  dos	  de	  las	  formas	  clásicas	  (enfoque	  de	  costes	  y	  análisis	  de	  inversión	  /	  
financiación)	  que	  se	  suelen	  utilizar	  en	  la	  justificación	  de	  posibles	  elecciones	  en	  una	  u	  
otra	  forma,	  y	  una	  tercera	  menos	  reconocida	  (costes	  y	  rendimientos	  ocultos)	  pero	  de	  
enorme	  potencial	  en	  explicar	  comportamientos	  no	  siempre	  visibles	  ni	  previsibles.	  
Llegados	  ya	  a	  ese	  contexto	  cabe	  analizar	  el	  fenómeno	  del	  in/outsourcing	  como	  decisión	  
estratégica	  juntamente	  con	  las	  principales	  variables	  influyentes	  en	  su	  éxito	  /	  fracaso.	  El	  
trabajo	  concluye	  con	  una	  hoja	  de	  ruta	  para	  facilitar	  la	  gestión	  de	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  
su	  seguimiento	  posterior,	  cerrando	  el	  trabajo	  con	  unas	  conclusiones,	  así	  como	  una	  
breve	  descripción	  del	  material	  bibliográfico	  utilizado,	  más	  algún	  otro	  de	  adicional	  que	  
pudiera	  servir	  a	  los	  lectores	  para	  una	  mejor	  profundización	  en	  el	  tema.	  
	  
	  
	  

2. EXTERNALIZAR	  o	  INTERNALIZAR:	  Apuntes	  históricos.	  
	  
En	  1908,	  fecha	  de	  la	  comercialización	  del	  legendario	  modelo	  T,	  La	  Ford	  Motor	  Company	  
tenía	  una	  política	  de	  integración	  total.	  Gigantescas	  plantas	  de	  ensamblaje	  recibían	  a	  
través	  de	  otra	  compañía	  propia	  fluvial	  y	  que	  aseguraba	  la	  logística,	  los	  inputs	  
provenientes	  de	  siderurgias,	  cristaleras,	  etc.	  Su	  integración	  llegaba	  hasta	  la	  propiedad	  
de	  las	  plantaciones	  de	  caucho	  (hevea)	  para	  confeccionar	  sus	  propios	  neumáticos.	  En	  
1947,	  Toyota	  con	  treinta	  años	  de	  existencia,	  había	  producido	  menos	  vehículos	  que	  los	  
que	  Ford	  producía	  en	  una	  sola	  jornada.	  No	  obstante,	  Toyota	  en	  1992,	  subcontratando	  el	  
75	  	  %	  del	  valor	  del	  vehículo	  ya	  había	  igualado	  a	  Ford	  en	  su	  producción	  (cinco	  millones	  
de	  vehículos	  anuales)	  y	  superado	  largamente	  en	  beneficios.	  La	  mayor	  parte	  de	  los	  
constructores	  automovilísticos	  hoy	  en	  día	  han	  adoptado	  un	  modelo	  cercano	  al	  que	  llevó	  
a	  Toyota	  al	  éxito.	  
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La	  situación	  anteriormente	  descrita	  no	  se	  puede	  considerar	  propia	  de	  la	  industria	  
automovilística.	  La	  construcción	  aeronáutica,	  el	  textil,	  la	  industria	  de	  relojería,	  la	  
informática	  o	  la	  producción	  cinematográfica.	  Amblin,	  la	  sociedad	  de	  producción	  fundada	  
por	  Steven	  Spielberg,	  posiblemente	  la	  empresa	  que	  opera	  con	  mayores	  presupuestos	  y	  
obtiene	  mayores	  beneficios	  tiene	  una	  plantilla	  de	  sólo	  50	  personas.	  
	  
Los	  modelos	  anteriores	  adoptados	  en	  varios	  sectores,	  tampoco	  son	  fruto	  de	  los	  últimos	  
años.	  La	  industria	  textil	  en	  Mans	  o	  en	  Prato	  empleaba	  con	  modelos	  de	  gestión	  muy	  
parecidos	  ya	  en	  1350	  alrededor	  de	  60.000	  trabajadores.	  Casos	  similares	  los	  
encontraríamos	  en	  las	  antiguas	  metalurgias	  de	  Colonia,	  Lyon	  o	  Brescia,	  o	  en	  la	  
fabricación	  de	  cuchillos	  y	  armas	  blancas	  en	  el	  Aveyron	  o	  en	  Toledo.	  Se	  podrían	  ofrecer	  
otros	  ejemplos	  también	  ubicados	  tanto	  en	  el	  próximo	  como	  lejano	  Oriente.	  
	  
A	  principios	  del	  siglo	  XVIII	  esas	  formas	  de	  operar	  “desintegradas”	  adoptan	  una	  
estructura	  integrada	  internalizando	  sus	  actividades.	  Las	  teorías	  de	  Adam	  Smith	  y	  
Ricardo	  son	  el	  sustrato	  doctrinal	  que	  empieza	  a	  sugerirlas.	  	  
	  
La	  pregunta	  que	  aflora	  es	  qué	  condicionantes	  hacen	  y	  han	  hecho	  que	  se	  pase	  de	  un	  
modelo	  a	  otro	  de	  actividad.	  Además,	  nos	  podemos	  preguntar	  también,	  si	  en	  aquellos	  
períodos	  pasados	  o	  presentes	  en	  que	  había	  un	  auge	  de	  “desintegración”,	  es	  decir	  de	  
apuesta	  por	  la	  subcontratación,	  si	  no	  existían	  organizaciones	  integradas	  que	  
funcionaran	  con	  éxito.	  La	  respuesta	  es	  sí.	  Así	  pues,	  se	  interpreta	  oportuno	  abordar	  las	  
bases	  doctrinales	  que	  pudieran	  sugerir	  cuando	  y	  en	  qué	  condiciones	  y	  circunstancias	  
cabe	  adoptar	  una	  estrategia	  u	  otra.	  
	  
	  
	  

3. BASES	  DOCTRINALES	  PROCEDENTES	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  INSTITUCIONAL.	  
	  
Los	  modelos	  clásicos	  presentan	  el	  mercado	  como	  mecanismo	  coordinador	  a	  través	  de	  
los	  precios.	  Para	  un	  determinado	  bien	  o	  servicio	  habrá	  un	  precio	  que	  se	  caracterizará	  
por	  un	  equilibrio	  entre	  demandantes	  y	  ofertantes.	  Cualquier	  intento	  interventor	  en	  el	  
precio	  por	  parte	  de	  alguna	  autoridad	  hará	  que	  el	  mercado	  establezca	  acciones	  
reguladoras	  para	  volver	  al	  precio	  de	  equilibrio	  (Figura	  3.1)	  
	  

	  

	  
Figura	  3.1:	  El	  precio	  como	  mecanismo	  coordinador	  del	  mercado	  
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Si	  aparecen	  fenómenos	  que	  hacen	  variar	  el	  comportamiento	  de	  la	  demanda	  o	  de	  la	  
oferta,	  el	  mercado	  se	  autorregulará	  hasta	  un	  nuevo	  precio	  de	  equilibrio	  (Figura	  3.2).	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Figura	  3.2:	  Autorregulación	  del	  mercado	  
	  
	  
Los	  modelos	  clásicos	  no	  han	  tenido	  en	  consideración	  que	  también	  el	  mecanismo	  de	  
coordinación	  por	  los	  precios	  tiene	  costes.	  Pueden	  contemplarse	  cuatro	  tipos	  de	  ellos:	  
	  

3.1 Costes	  atribuidos	  a	  la	  búsqueda	  de	  información.	  	  
	  
El	  modelo	  clásico	  de	  equilibrio	  entre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda,	  o	  de	  competencia	  perfecta,	  
considera	  que	  todos	  los	  demandantes	  y	  ofertantes	  (reales	  y	  potenciales)	  tienen	  una	  
información	  perfecta	  sobre	  el	  mercado	  y	  los	  productos	  que	  se	  intercambian.	  Pero	  la	  
realidad	  no	  es	  así.	  
	  
Cualquier	  producto	  o	  servicio	  que	  se	  desee	  adquirir,	  por	  simple	  que	  pueda	  ser,	  conlleva	  
un	  consumo	  de	  tiempo	  en	  su	  búsqueda,	  además	  de	  otros	  recursos	  (energía	  eléctrica	  del	  
ordenador	  y	  de	  la	  luz	  de	  la	  oficina,	  internet,	  teléfono,	  desplazamientos,	  reuniones,	  
búsqueda	  de	  referencias,	  dudas,	  pruebas,	  etc.).	  Además,	  la	  información	  poseída	  por	  el	  
demandante	  y	  el	  ofertante	  difícilmente	  llegará	  a	  ser	  la	  misma	  antes	  del	  momento	  de	  la	  
decisión.	  Se	  puede	  pues	  hablar	  de	  “asimetría	  de	  información”	  entre	  las	  partes.	  
	  
	  

3.2 Costes	  debidos	  a	  comportamientos	  oportunistas.	  
	  
La	  simetría	  de	  información	  entre	  las	  partes	  da	  lugar	  a	  “comportamientos	  oportunistas”.	  
Haciéndolo	  simple,	  una	  parte	  intentará	  conocer	  las	  limitaciones	  que	  el	  producto	  o	  
servició	  pueda	  tener,	  mientras	  que	  la	  otra	  se	  esforzará	  en	  realzar	  los	  puntos	  fuertes	  así	  
como	  minimizar	  o	  esconder	  los	  puntos	  débiles.	  Puede	  parecer	  banal	  el	  comportamiento	  
descrito	  pero	  existe	  detrás	  del	  mismo	  una	  robusta	  teoría	  económica	  que	  aceptando	  el	  
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hecho,	  trata	  de	  minimizar	  los	  costes	  creados	  que	  no	  son	  banales.	  Supongamos	  unos	  
accionistas	  de	  una	  empresa	  que	  eligen	  a	  un	  director	  general	  (principal	  y	  agente).	  Cómo	  
saber	  si	  el	  comportamiento	  del	  agente	  se	  corresponde	  a	  la	  defensa	  de	  los	  intereses	  de	  
los	  accionistas,	  más	  cuando	  al	  cabo	  de	  un	  tiempo	  el	  director	  general	  tiene	  una	  
información	  muy	  superior	  a	  la	  que	  puedan	  tener	  los	  accionistas?	  Qué	  mecanismos	  de	  
control	  el	  consejo	  de	  administración	  debe	  establecer	  para	  que	  el	  comportamiento	  del	  
directivo	  se	  enmarque	  en	  las	  actuaciones	  deseadas?	  En	  cualquier	  caso	  se	  está	  hablando	  
de	  costes	  y	  de	  contratos.	  
	  

3.3 Costes	  de	  los	  contratos.	  
	  
El	  modelo	  presentado	  por	  la	  economía	  clásica	  tampoco	  considera	  que	  en	  las	  
transacciones	  pueden	  existir	  contratos.	  Se	  interpreta	  que	  la	  transacción	  entre	  ofertantes	  
y	  demandantes	  se	  hacen	  sin	  ningún	  tipo	  de	  contrato.	  Y	  es	  verdad	  que	  muchas	  veces	  así	  
es,	  pero	  una	  organización	  también	  es	  una	  suma	  de	  contratos	  entre	  principales	  y	  agentes	  
(contratos	  de	  trabajo,	  de	  confidencialidad,	  de	  propiedad	  y	  uso	  de	  activos,	  de	  prestamos,	  
etc.)	  
	  
La	  elaboración	  de	  contratos	  en	  muchas	  transacciones	  tienen	  un	  coste	  importante	  a	  
priori	  (costes	  ex	  ante)	  por	  los	  recursos	  empleados	  en	  su	  elaboración	  y	  registro,	  pero	  las	  
dificultades	  de	  recoger	  toda	  la	  complejidad	  de	  la	  transacción	  en	  una	  narrativa	  
(contrato)	  puede	  dar	  lugar	  a	  importantes	  costes	  posteriores	  (ex	  post)	  derivados	  bien	  de	  
comportamientos	  también	  oportunistas,	  de	  incumplimientos	  o	  de	  interpretaciones	  
diferentes	  de	  la	  narrativa	  contractual	  ex	  ante.	  
	  
	  

3.4 Costes	  de	  previsión	  de	  riesgos	  en	  el	  tiempo.	  
	  
El	  modelo	  clásico	  es	  por	  encima	  de	  todo	  estático,	  es	  decir,	  no	  contempla	  su	  
comportamiento	  evolutivo	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo;	  el	  sistema	  de	  causas	  que	  lo	  justifican	  se	  
mantiene	  constante.	  Imaginemos	  por	  un	  momento	  que	  tenemos	  que	  cerrar	  un	  precio	  
(que	  deberá	  mantenerse	  fijo	  en	  el	  tiempo)	  sobre	  la	  venta	  de	  un	  volumen	  importante	  de	  
barriles	  de	  petróleo.	  Dadas	  las	  circunstancias	  geopolíticas	  que	  inciden	  en	  el	  producto	  y	  
la	  subsiguiente	  incertidumbre,	  es	  fácil	  que	  por	  un	  lado	  nuestro	  vendedor	  no	  quisiera	  
perder	  la	  venta,	  pero	  por	  otro	  tampoco	  desearía	  cerrar	  un	  acuerdo	  que	  en	  poco	  tiempo	  
pudiera	  convertirse	  en	  ruinoso.	  Su	  protección	  ante	  el	  riesgo	  que	  comportaría	  dicha	  
transacción	  sería	  añadir	  al	  precio	  establecido	  una	  prima	  por	  el	  riesgo	  percibido.	  Luego	  
al	  contemplar	  el	  equilibrio	  del	  mercado	  caben	  considerar	  factores	  que	  pueden	  incidir	  en	  
variaciones	  de	  precios.	  El	  riesgo	  sería	  un	  claro	  ejemplo.	  
	  
	  
	  

4. UNA	  PREGUNTA	  QUE	  VALIÓ	  UN	  PREMIO	  NOBEL:	  ¿POR	  QUÉ	  EXISTEN	  LAS	  
EMPRESAS?	  (R.	  Coase)	  
	  

La	  respuesta	  muchas	  veces	  parece	  demasiado	  obvia:	  para	  obtener	  beneficios!!!,	  pero	  si	  
se	  sigue	  el	  hilo	  conductor	  se	  podría	  preguntar	  a	  continuación	  ¿y	  por	  qué	  obtienen	  
beneficios?	  La	  respuesta	  es	  en	  este	  caso:	  por	  que	  son	  más	  eficaces	  que	  el	  mercado!!!	  ya	  
que	  en	  caso	  contrario	  los	  clientes	  adquirirían	  el	  producto	  o	  servicio	  del	  mercado	  en	  
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lugar	  de	  la	  organización.	  Ser	  más	  eficaz	  que	  el	  mercado	  presupone	  aceptar	  que	  el	  
mercado	  también	  tiene	  costes	  y	  que	  los	  de	  la	  organización	  en	  su	  conjunto	  son	  inferiores.	  
	  
Cuando	  una	  organización	  es	  más	  eficaz	  que	  el	  mercado	  la	  subsiguiente	  pregunta	  es:	  
¿por	  qué	  no	  internaliza	  más	  transacciones	  y	  en	  consecuencia	  crece	  en	  dimensión	  y	  
supuestamente	  en	  beneficios?	  Ello	  podría	  llevar	  a	  pensar	  en	  la	  existencia	  de	  una	  
empresa	  única,	  como	  pasó	  en	  la	  antigua	  URSS	  pero	  la	  problemática	  del	  crecimiento	  no	  
es	  tan	  simple,	  ya	  que	  en	  la	  medida	  que	  una	  organización	  crece,	  sus	  costes	  de	  
coordinación	  también	  aumentan	  y	  llegan	  a	  tener	  costes	  por	  encima	  de	  los	  del	  mercado.	  
	  
La	  reflexión	  anterior	  también	  cuestiona	  los	  precios	  como	  mecanismo	  coordinador	  
único,	  pues	  en	  el	  interior	  de	  una	  organización	  un	  empleado	  no	  es	  asignado	  a	  una	  
actividad	  	  determinada	  por	  	  el	  equilibrio	  de	  los	  precios	  sino	  porqué	  así	  se	  lo	  han	  
mandado.	  Se	  está	  apuntando	  que	  junto	  al	  mecanismo	  del	  mercado	  como	  elemento	  
coordinador	  aparece	  también	  la	  jerarquía	  como	  mecanismo	  alternativo.	  
	  
Se	  puede	  concluir	  que	  en	  un	  modelo	  de	  economía	  de	  mercado,	  una	  organización	  
subsistirá	  en	  la	  medida	  que	  sea	  más	  competitiva	  que	  el	  mercado	  y	  además	  de	  forma	  
sostenible.	  Las	  bases	  de	  su	  competitividad	  vendrán	  asentadas	  por	  internalizar	  aquellas	  
actividades	  en	  que	  es	  más	  eficiente	  y	  externalizar	  o	  abandonar	  aquellas	  en	  que	  lo	  es	  
menos.	  Su	  crecimiento	  sostenido	  y	  evolución	  del	  mismo	  (factor	  muy	  valorado	  en	  
determinados	  países:	  caso	  de	  USA)	  puede	  ser	  una	  medida	  bastante	  aproximada	  de	  su	  
eficiencia	  competitiva	  en	  el	  mercado.	  
	  
	  
	  

5. MODELOS	  CLÁSICOS:	  COSTES	  FIJOS,	  COSTES	  VARIABLES.	  
	  
Cuando	  se	  plantea	  abordar	  la	  decisión	  de	  si	  se	  externaliza	  una	  actividad	  que	  
actualmente	  se	  está	  realizando	  (o	  viceversa)	  cabe	  interpretarla	  desde	  los	  costes	  fijos	  y	  
variables	  asociados	  a	  dicha	  actividad	  así	  como	  los	  beneficios	  obtenidos	  o	  percibidos	  .	  
	  
Toda	  actividad	  tiene	  unos	  costes	  variables	  propios.	  Son	  recursos	  gastados	  que	  de	  no	  
realizarse	  dicha	  actividad	  no	  serían	  consumidos,	  así	  como	  el	  hecho	  de	  que	  a	  mayor	  
actividad	  mayores	  recursos	  empleados.	  Existe	  una	  correlación	  visible	  entre	  el	  volumen	  
de	  actividad	  y	  determinados	  recursos	  consumidos.	  Un	  fabricante	  de	  mesas	  consumirá	  
más	  o	  menos	  madera	  en	  base	  a	  la	  producción	  que	  realice.	  El	  consumo	  de	  madera	  es	  este	  
caso	  sería	  un	  ejemplo	  de	  coste	  variable.	  
	  
Asimismo	  el	  conjunto	  de	  actividades	  de	  una	  organización	  se	  enmarcan	  en	  unas	  
infraestructuras	  muy	  amplias	  que	  las	  sustentan,	  caracterizadas	  por	  ser	  	  mucho	  menos	  
sensibles	  al	  volumen	  de	  actividad	  de	  cada	  producto	  o	  servicio	  en	  particular.	  El	  alquiler	  
de	  la	  nave	  donde	  se	  fabrican	  las	  mesas	  es	  fijo	  cada	  mes	  con	  independencia	  de	  las	  mesas	  
que	  se	  fabriquen	  o	  dejen	  de	  fabricar.	  Sería	  un	  ejemplo	  de	  coste	  fijo.	  
	  
Distinguir	  si	  un	  recurso	  es	  variable	  o	  fijo	  no	  siempre	  es	  fácil,	  y	  ahí	  radica	  alguno	  de	  los	  
puntos	  débiles	  de	  las	  decisiones	  de	  externalización	  o	  internalización.	  Por	  ejemplo	  el	  
alumbrado	  que	  la	  fábrica	  de	  mesas	  consumirá	  puede	  pensarse	  en	  una	  primera	  opción	  
que	  dependerá	  de	  las	  horas	  que	  se	  utilice	  y	  que	  a	  su	  vez	  está	  muy	  ligado	  al	  tiempo	  de	  
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fabricación.	  Consideración	  cierta,	  pero	  que	  no	  debiera	  ocultar	  que	  el	  suministrador	  de	  
energía	  eléctrica	  establecerá	  un	  contrato	  en	  que	  hasta	  un	  cierto	  límite,	  lo	  consumas	  o	  no	  
pagarás	  una	  determinada	  cantidad,	  y	  en	  la	  medida	  que	  vayas	  sobrepasando	  dicho	  límite	  
entrarás	  en	  diferentes	  tramos	  tarifarios	  que	  acaban	  haciendo	  que	  dicho	  consumo	  no	  
pueda	  considerarse	  ni	  como	  variable	  puro,	  pero	  tampoco	  como	  fijo.	  
	  
El	  gráfico	  que	  acompaña	  a	  la	  figura	  4.1	  explica	  que	  a	  partir	  de	  un	  determinado	  volumen	  
de	  actividad,	  los	  costes	  totales	  (CT)	  entendidos	  como	  suma	  de	  los	  costes	  variables	  (CV)	  
y	  de	  los	  costes	  fijos	  (CF)	  son	  inferiores	  a	  los	  ingresos	  obtenidos	  y	  la	  empresa	  obtiene	  
beneficios.	  Los	  beneficios	  aparecen	  puesto	  que	  el	  margen	  que	  se	  obtiene	  en	  cada	  unidad	  
vendida	  entre	  el	  Ingreso	  unitario	  menos	  el	  coste	  variable	  unitario,	  multiplicado	  por	  el	  
conjunto	  total	  de	  actividad	  desarrollada	  hasta	  este	  punto	  ya	  ha	  absorbido	  la	  totalidad	  de	  
los	  costes	  fijos,	  luego	  ese	  margen	  es	  el	  beneficio	  que	  se	  va	  acumulando	  a	  partir	  de	  ese	  
punto	  en	  base	  a	  la	  actividad.	  

	  
	  

	  
	  

Figura	  4.1	  El	  punto	  de	  equilibrio	  o	  umbral	  de	  rentabilidad	  
	  
	  

	  
6. DRIVERS	  DE	  LOS	  COSTES.	  

	  
La	  gestión	  de	  los	  costes	  no	  es	  simple,	  ni	  sólo	  depende	  bastantes	  veces	  de	  actitudes	  
sobrias	  en	  su	  consumo.	  Competir	  buscando	  un	  liderazgo	  en	  costes	  es	  una	  forma	  de	  
obtener	  una	  ventaja	  competitiva	  estratégica.	  
	  
Se	  acepta	  que	  una	  empresa	  tiene	  ventaja	  competitiva	  en	  costes	  cuando	  en	  su	  actividad	  
es	  capaz	  de	  utilizar	  algunos	  drivers	  de	  manera	  significativa	  respecto	  a	  sus	  principales	  
competidores:	  
	  

6.1 Economías	  de	  escala:	  
	  

Se	  suelen	  obtener	  cuando	  los	  inputs	  son	  bastante	  indivisibles	  y	  la	  actividad	  permite	  su	  
consumo	  en	  las	  cantidades	  ofertadas	  o	  múltiplos	  de	  los	  mismos.	  Una	  adecuada	  
especialización	  junto	  un	  nivel	  adecuado	  de	  actividad	  hace	  que	  algunos	  costes	  fijos	  
unitarios	  sean	  inferiores	  a	  otros	  competidores	  menos	  especializados.	  
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6.2 Economías	  de	  aprendizaje:	  
	  
La	  destreza	  adquirida	  por	  utilizar	  rutinas	  bien	  diseñadas,	  junto	  con	  sucesivas	  mejoras	  
incrementales	  en	  la	  coordinación	  y	  organización	  del	  trabajo	  hace	  que	  aproximadamente	  
cada	  vez	  que	  se	  dobla	  la	  actividad	  (experiencia)	  los	  costes	  puedan	  descender	  entre	  un	  
10	  y	  un	  25	  por	  ciento.	  
	  

6.3 Técnicas	  óptimas	  de	  producción:	  
	  
La	  búsqueda	  y	  consecución	  de	  la	  reducción	  del	  factor	  de	  trabajo	  por	  la	  automatización	  /	  
mecanización,	  junto	  con	  un	  uso	  más	  eficiente	  de	  las	  materias	  primas	  y	  aumentos	  de	  
precisión	  tienen	  un	  importante	  efecto	  en	  los	  costes.	  
	  

6.4 Eficacia	  en	  el	  diseño	  del	  “producto	  /	  servicio”:	  
	  
Un	  pensado	  diseño	  del	  producto	  que	  facilite	  la	  automatización	  y	  que	  a	  su	  vez	  reduzca	  el	  
coste	  de	  los	  materiales	  empleados	  es	  otra	  pauta	  a	  tener	  en	  consideración	  en	  las	  
estrategias	  centradas	  en	  un	  liderazgo	  en	  costes.	  
	  

6.5 Costes	  de	  los	  inputs:	  
	  
Explotar	  ventajas	  de	  localización	  de	  los	  inputs	  /	  outputs,	  propiedad	  de	  los	  inputs	  en	  
especial	  cuando	  son	  escasos,	  poder	  de	  negociación	  en	  su	  adquisición	  junto	  a	  
importantes	  alianzas	  que	  faciliten	  su	  coordinación	  y	  reduzcan	  los	  costes	  de	  transacción	  
son	  pautas	  a	  tener	  muy	  en	  consideración.	  
	  

6.6 Utilización	  óptima	  de	  su	  capacidad:	  
	  
El	  ratio	  costes	  fijos	  /	  costes	  variables	  así	  como	  los	  costes	  de	  instalación,	  cambio	  de	  
actividad	  y	  reducción	  de	  la	  capacidad	  pueden	  aportar	  importantes	  ventajas.	  
	  

6.7 Eficiencia	  Directiva	  /	  Organizativa:	  
	  
La	  laxitud	  organizativa	  y	  la	  ineficiencia	  sin	  costes	  por	  ello	  son	  peligrosos	  elementos	  a	  
tener	  en	  consideración.	  
	  
La	  lista	  no	  pretende	  ser	  exhaustiva	  ni	  debe	  interpretarse	  como	  propia	  de	  un	  sector	  
industrial.	  Debiera	  considerarse	  como	  un	  check	  list	  a	  revisar	  ante	  cualquier	  ana´lisis	  de	  
costes	  en	  decisiones	  de	  si	  o	  no	  externalizar	  una	  actividad.	  
	  
	  
	  

7. TRATAMIENTO	  COMO	  PROYECTOS	  DE	  INVERSIÓN	  /	  FINANCIACIÓN.	  
	  
La	  externalización/internalización	  de	  una	  actividad	  puede	  beneficiarse	  también	  de	  las	  
consideraciones	  existentes	  desde	  hace	  bastante	  tiempo	  relativos	  a	  los	  análisis	  de	  los	  
proyectos	  de	  inversión.	  
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Una	  inversión,	  recordemos,	  es	  un	  sacrificio	  que	  se	  hace	  en	  un	  momento	  presente	  (toma	  
de	  la	  decisión)	  ligado	  a	  una	  expectativa	  que	  en	  un	  futuro	  a	  “x”	  años	  habrá	  valido	  la	  pena.	  
La	  teoría	  de	  inversiones	  se	  refiere	  a	  sacrificios	  en	  un	  consumo	  inmediato	  de	  recursos	  
económicos	  y	  a	  expectativas	  de	  retorno	  superiores	  de	  también	  recursos	  económicos	  
respecto	  a	  los	  que	  en	  un	  principio	  se	  podían	  haber	  consumido	  y	  no	  se	  ha	  hecho	  en	  aras	  a	  
que	  la	  esperanza	  de	  rendimientos	  futuros	  compensa	  el	  sacrificio	  presente	  por	  el	  
inversor.	  
	  
El	  análisis	  de	  proyectos	  de	  inversión	  aporta,	  además	  de	  la	  estimación	  de	  los	  flujos	  de	  
caja	  en	  el	  tiempo,	  dos	  elementos	  importantes	  a	  considerar	  en	  las	  decisiones	  de	  
externalización	  /	  internalización:	  una	  es	  el	  diferente	  valor	  del	  dinero	  en	  el	  tiempo,	  el	  
otro	  es	  la	  consideración	  del	  coste	  de	  oportunidad.	  
	  
No	  es	  lo	  mismo	  disponer	  de	  una	  unidad	  monetaria	  hoy	  que	  mañana.	  Cuando	  nos	  
enfrentamos	  a	  un	  proyecto	  de	  externalización	  /	  internalización	  las	  previsiones	  de	  
“beneficios”	  (sensu	  amplio)	  junto	  con	  los	  flujos	  monetarios	  en	  el	  tiempo	  no	  pueden	  ser	  
olvidados	  ni	  tratados	  como	  si	  no	  importase	  su	  valor	  actual	  o	  futuro.	  Su	  capitalización	  o	  
actualización	  incorrecta	  puede	  desvirtuar	  la	  decisión	  adoptada.	  
	  
Precisamente,	  el	  tipo	  de	  interés	  con	  que	  se	  actualizan	  los	  flujos	  de	  caja	  en	  diferentes	  
momentos	  del	  tiempo	  es	  otra	  decisión	  importante.	  Se	  recomienda	  en	  especial	  cuando	  el	  
nivel	  de	  deuda	  de	  la	  organización	  es	  alta,	  que	  el	  tipo	  de	  interés	  considerado	  para	  ello	  se	  
corresponda	  con	  el	  que	  se	  paga	  o	  se	  pagaría	  de	  tener	  que	  pedir	  recursos	  ajenos.	  Es	  una	  
medida	  realista	  del	  coste	  de	  oportunidad.	  
	  
Finalmente,	  no	  debiera	  olvidarse	  por	  el	  hecho	  de	  tratarse	  de	  servicios	  públicos	  que	  esas	  
actividades	  no	  suelen	  estar	  desligadas	  de	  una	  cierta	  financiación.	  Si	  existe	  la	  posibilidad	  
de	  elección	  debe	  considerarse	  el	  efecto	  que	  el	  apalancamiento	  financiero	  puede	  
producir;	  cuando	  se	  financia	  con	  recursos	  ajenos	  si	  el	  coste	  de	  los	  mismos	  es	  superior	  a	  
la	  “rentabilidad”	  obtenida	  es	  una	  mala	  decisión.	  En	  caso	  contrario	  debe	  tomarse	  la	  
decisión	  a	  la	  luz	  del	  horizonte	  temporal	  contemplado.	  
	  
	  
	  

8. ENFOQUE	  DESDE	  LOS	  COSTES	  Y	  RENDIMIENTOS	  OCULTOS.	  
	  
Algunas	  investigaciones	  realizados	  en	  Francia	  y	  Estados	  Unidos	  (Savall,	  Zardet,	  Bonnet	  
et	  ali)	  sobre	  la	  temática	  arriba	  apuntada	  han	  identificado	  que	  los	  costes	  y	  rendimientos	  
ocultos,	  es	  decir	  no	  detectados	  por	  los	  sistemas	  clásicos	  de	  gestión	  se	  pueden	  cifrar	  que	  
oscilan	  entre	  6.000	  y	  6.000	  €/trabajador-‐año.	  
	  
Las	  causas	  generadoras	  de	  estos	  costes	  ocultos	  se	  deben	  buscar	  en	  el	  conjunto	  de	  seis	  
disfunciones	  presentes	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  organizaciones:	  
	  

• Atribuibles	  al	  conjunto	  de	  condiciones	  de	  trabajo.	  
• A	  la	  organización	  del	  trabajo.	  
• A	  las	  formas	  de	  comunicación	  y	  coordinación	  utilizadas	  por	  la	  organización.	  
• A	  la	  gestión	  del	  tiempo.	  
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• A	  defectos	  de	  formación,	  pero	  en	  especial	  a	  la	  ausencia	  de	  una	  mínima	  formación	  
integral	  sobre	  el	  quehacer	  de	  la	  organización.	  

• A	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  la	  estrategia	  organizativa.	  
	  
	  
El	  conjunto	  de	  disfunciones	  apuntado	  acaba	  incidiendo	  en	  los	  resultados	  financieros	  de	  
la	  organización	  (interprétese	  “cuenta	  de	  resultados”	  caso	  de	  una	  finalidad	  lucrativa,	  o	  
“exceso	  /	  déficit”	  presupuestario	  sino	  su	  finalidad	  principal	  no	  es	  lucrativa,	  caso	  de	  las	  
entidades	  de	  servicios	  públicos).	  Sus	  incidencias	  se	  agrupan	  en	  dos	  bloques:	  
	  

• Sobreconsumos	  de	  recursos:	  
o Salarios,	  horas	  extras,	  pluses,	  etc.	  pagados	  sin	  necesidad.	  
o Tiempo	  dedicado	  a	  actividades	  con	  valor	  añadido	  nulo.	  
o Despilfarro	  de	  recursos.	  

	  
• No	  producciones:	  

o Disfunciones	  que	  general	  paros	  o	  perturbaciones	  	  en	  el	  desarrollo	  de	  
actividades.	  

o Falta	  de	  creación	  de	  potencial	  futuro,	  con	  su	  incidencia	  en	  el	  coste	  de	  
oportunidad	  de	  la	  organización.	  

o Nuevos	  riesgos	  de	  variada	  naturaleza,	  entendidos	  como	  costes	  futuros	  
debidos	  a	  las	  disfunciones	  actuales.	  

	  
La	  cuestión	  se	  plantea	  en	  qué	  términos	  una	  organización	  puede	  eliminar	  esos	  costes	  
ocultos	  (que	  existen	  mecanismos	  bastante	  eficaces)	  o	  por	  el	  contrario	  es	  bueno	  
subcontratar	  algunas	  actividades	  sospechosas	  de	  contener	  un	  alto	  nivel	  de	  costes	  
ocultos,	  con	  lo	  que	  el	  problema	  se	  traslada	  (siempre	  en	  el	  caso	  de	  poderse	  externalizar)	  
fuera	  de	  las	  fronteras	  de	  la	  organización	  y	  se	  delega	  en	  el	  nuevo	  subcontratado.	  
	  
	  
	  

9. CONTEXTO	  ESTRATÉGICO	  DE	  LA	  EXTERNALIZACIÓN	  /	  INTERNALIZACIÓN.	  
	  

La	  figura	  9.1	  revisa	  a	  través	  del	  modelo	  “7-‐S”	  empleado	  en	  su	  día	  por	  la	  consultora	  
McKinsey	  como	  cualquier	  decisión	  estratégica	  no	  depende	  de	  la	  bondad	  que	  en	  si	  
misma	  pueda	  tener	  sino	  de	  la	  coherencia	  que	  pueda	  mantener	  además	  con	  otras	  
variables.	  
	  
El	  modelo	  fue	  desarrollado	  en	  1980,	  pero	  con	  posterioridad	  aunque	  manteniendo	  el	  
espíritu,	  se	  fueron	  adaptando	  a	  significados	  más	  actuales	  algunas	  de	  sus	  variables.	  
	  
El	  mensaje	  es	  que	  la	  estrategia	  ha	  de	  ser	  consistente	  con	  la	  cultura	  de	  la	  organización,	  su	  
estructura	  organizativa,	  los	  sistemas	  de	  información	  formal	  (e	  informales)	  que	  se	  
utilizan,	  el	  estilo	  imperante	  de	  dirección	  y	  el	  peso	  que	  tengan	  los	  recursos	  humanos	  
tanto	  individualmente	  como	  colectivamente.	  
	  
Cuando	  la	  decisión	  estratégica	  choca	  con	  una	  buena	  parte	  de	  esas	  variables	  lo	  más	  
posible	  es	  que	  no	  acabe	  prosperando	  o	  que	  se	  tenga	  que	  realizar	  una	  “revolución”	  
organizativa	  si	  la	  estrategia	  es	  la	  que	  indudablemente	  debe	  implementarse,	  lo	  que	  



	  

	   10	  

supone	  un	  período	  de	  tiempo	  con	  importantes	  costes	  	  económicos,	  sociales	  y	  
emocionales,	  a	  los	  que	  habrá	  que	  contemplar	  	  como	  si	  de	  una	  inversión	  se	  tratara.	  
	  

	  
	  

	  
	  

Figura	  9.1	  El	  modelo	  “7-‐S”	  de	  McKinsey	  
	  

	  
	  

10. HOJA	  DE	  RUTA.	  
	  
Llegados	  a	  ese	  punto	  se	  entiende	  que	  debe	  ordenarse	  cuanto	  se	  ha	  dicho	  y	  apuntado	  en	  
aras	  a	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  cuanto	  a	  si	  externalizar	  o	  no	  una	  actividad,	  así	  
como	  en	  establecer	  mecanismos	  de	  control	  para	  el	  seguimiento	  de	  la	  bondad	  de	  dicha	  
decisión.	  
	  
Vamos	  a	  plantear	  la	  secuencia	  de	  ítems	  del	  check	  list	  como	  si	  se	  tratara	  de	  una	  actividad	  
en	  la	  que	  se	  plantea	  la	  cuestión	  de	  si	  externalizarla	  o	  no.	  
	  

10.1 Costes	  que	  se	  eliminarían	  con	  su	  externalización.	  
	  

10.2 Costes	  que	  permanecerían	  en	  el	  servicio.:	  
10.2.1 Uso	  alternativo	  que	  dichos	  recursos	  podrían	  tener.	  
10.2.2 En	  un	  momento	  presente	  
10.2.3 En	  un	  momento	  futuro.	  
	  

10.3 Aspectos	  asociados	  a	  la	  nueva	  calidad	  del	  servicio	  y	  su	  control	  de	  la	  
misma.	  
	  

10.4 Horizonte	  temporal	  que	  se	  contempla.	  
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10.5 Flujos	  económicos	  /	  monetarios	  en	  los	  diferentes	  momentos	  del	  horizonte	  
contemplado.	  
	  

10.6 Coste	  de	  oportunidad	  a	  considerar	  en	  la	  actualización	  de	  los	  flujos.	  
	  

10.7 Interpretación	  y	  medición	  del	  riesgo.	  
	  

10.8 Medidas	  de	  “rendimiento”.	  
	  

10.9 Disfunciones	  que	  se	  podrían	  eliminar.	  
	  

10.10 Resultados	  adicionales	  obtenidos	  de	  la	  eliminación	  de	  dichas	  
disfunciones.	  

	  
10.11 Grado	  de	  asimetría	  de	  información.	  

	  
10.12 Costes	  de	  agencia.	  

	  
10.13 Costes	  de	  los	  contratos	  ex	  ante	  y	  ex	  post.	  

	  
10.14 Costes	  de	  coordinación.	  

	  
10.15 Especificidad	  de	  los	  activos	  y	  consecuencias.	  

	  
10.16 Costes	  hundidos	  (sunk	  cost)1	  

	  
10.17 Influencias	  culturales	  de	  dicha	  decisión.	  

	  
10.18 Incidencias	  en	  la	  estructura	  organizativa.	  

	  
10.19 Incidencias	  en	  los	  sistemas	  de	  información	  y	  tecnología	  en	  uso.	  

	  
10.20 Influencias	  en	  las	  competencias	  individuales	  de	  algunos	  recursos	  

humanos	  a	  considerar.	  
	  

10.21 Influencia	  en	  las	  capacidades	  clave	  (core	  competences)	  de	  la	  organización.	  
	  
	  
Con	  la	  presente	  lista	  se	  pretende	  facilitar	  la	  toma	  de	  decisiones,	  si	  bien	  no	  debe	  
olvidarse	  que	  ni	  pretende	  ser	  exhaustiva	  ni	  común	  a	  no	  importa	  qué	  actividad.	  El	  
esfuerzo	  de	  adaptación	  del	  decisor/a	  siempre	  será	  el	  elemento	  clave	  en	  el	  acierto	  de	  la	  
decisión.	  
	  
Asimismo,	  si	  la	  actividad	  requiere	  de	  un	  seguimiento,	  la	  revisión	  a	  través	  de	  la	  siguiente	  
lista	  facilitará	  la	  comprensión	  del	  comportamiento	  de	  la	  actividad,	  y	  aunque	  hayan	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Son	  costes	  que	  al	  salir	  de	  dicha	  actividad	  son	  irrecuperables.	  Tienen	  bastante	  que	  ver	  con	  el	  
apartado	  siguiente	  sobre	  la	  especificidad	  de	  los	  activos.	  
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actividades	  que	  ya	  serán	  irreversibles,	  sí	  que	  en	  varias	  de	  ellas	  cabrá	  aun	  una	  buena	  
gestión.	  
	  
	  

11. CONCLUSIONES.	  
	  
Las	  circunstancias	  actuales	  que	  concurren	  en	  el	  sector	  público	  hacen	  que	  las	  decisiones	  
que	  se	  adopten	  sean	  observadas	  muy	  atentamente	  por	  todo	  un	  conjunto	  de	  grupos	  de	  
interés	  no	  exentos	  de	  interés	  por	  las	  mismas	  y	  además	  con	  cuotas	  de	  poder	  
importantes.	  Ello	  se	  puede	  traducir	  en	  que	  el	  grado	  de	  profesionalidad	  que	  se	  requiera	  
en	  los	  decisores	  no	  sólo	  no	  sea	  inferior	  al	  que	  el	  sector	  privado	  pudiera	  exigir	  en	  
circunstancias	  similares	  sino	  muy	  posiblemente	  deberá	  ser	  superior.	  La	  función	  pública	  
difícilmente	  en	  el	  futuro	  dejará	  de	  requerir	  no	  sólo	  elevados	  niveles	  de	  responsabilidad	  
en	  sus	  decisiones	  sino	  que	  sus	  consecuencias	  serán	  seguidas	  y	  evaluadas	  a	  costes	  no	  
nulos.	  
	  
Ante	  todo	  ello,	  caben	  respuestas	  al	  mismo	  nivel.	  Exhaustivas	  en	  su	  alcance,	  sólidamente	  
argumentadas	  y	  con	  evaluaciones	  precisas	  del	  nivel	  de	  riesgo	  que	  se	  adopta	  y	  de	  sus	  
consecuencias	  ante	  resultados	  distintos.	  
	  
El	  presente	  documento	  y	  exposición	  que	  le	  acompaña	  pretende	  ayudar	  al	  decisor	  a	  que	  
camine	  en	  esa	  línea.	  En	  el	  trabajo	  se	  recogen	  elementos	  tanto	  clásicos	  como	  muy	  
actuales,	  que	  además	  de	  no	  ser	  mutuamente	  excluyentes	  ofrecen	  un	  complemento	  
sinérgico.	  Si	  se	  consigue	  total	  o	  aunque	  sea	  parcialmente	  el	  objetivo	  perseguido,	  el	  autor	  
se	  sentirá	  que	  su	  esfuerzo	  ha	  valido	  la	  pena.	  
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Eines Informàtiques per a la Gestió Local 
1. Introducció  
 
Els materials que sintetitzem en aquest document han estat seleccionats amb 
l’objectiu de reunir un conjunt d’eines necessàries per la gestió local, tot i que 
no podem garantir que siguin suficients, donat que les administracions 
públiques estan immerses en un procés de transformació que afecta tant als 
sistemes de producció com als canals de relació amb la ciutadania i fins i tot el 
producte resultant te una configuració nova. 
 

  
 
Des de la perspectiva jurídica, des de 2007, amb la Llei d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, la normativa en relació amb la contractació 
electrònica, la simplificació administrativa, economia sostenible….les 
administracions estan obligades a planificar el desplegament dels serveis 
d’administració electrònica que permetin disposar de serveis de qualitat amb 
menys costos, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, fet que ha estat clau a 
l’agenda de la UE en els darrers anys.  
 
La tecnologia està en aquests moments a l’alçada de les circumstàncies per 
desplegar les infraestructures necessàries de sistemes i telecomunicacions, 
d’aplicacions informàtiques, de bases de dades, de sistemes d’identitat i 
signatura electrònics. Infraestructures dissenyades per a l’estalvi d’energia, 
per a la cooperació en la producció i consum d’informació, per a la gestió 
d’informació per a la pressa de decisions, per a la gestió dels actius de les 
organitzacions, per a la gestió i representació de la informació en múltiples 
formats i dispositius, per a la mobilitat; en definitiva sistemes que en aquests 
moments s’estan configurant per a l’automatització de les transaccions entre 
administracions (interoperabilitat) de forma segura, a qualsevol lloc del 
planeta i a l’hora desitjada. 

 
Tota la informació recollida en aquest document ha de ser una ajuda pels 
responsables de les administracions públiques per millorar la seva organització 
en el seu àmbit tècnic i organitzatiu, per definir un pla estratègic de 
modernització i d'aposta per l'eficiència, efectivitat, estalvi i sostenibilitat. 

El grau de penetració de les TIC a la 
societat es pot considerar com 
significatiu, fet que ha  provocat canvis 
progressius en les formes, llocs i nivell 
de qualitat en les relacions entre 
administració, empreses i ciutadans, 
essent més pronunciat en aspectes claus 
de la nostra vida: oci (viatjar, 
espectacles, allotjament, música,…), la 
banca electrònica, la telefonia mòbil, el 
comerç electrònic, les xarxes socials… 
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La informació presentada en aquest document es distribueix en un primer bloc 
en el que introduïm el principal marc normatiu i legislatiu aplicable a 
l'administració pública i el seu ús de la tecnologia. Seguidament es passa a 
centrar l'atenció en el tipus i volum d'informació manegada per les 
administracions i quines són les eines que ens ajuden a gestionar-la i explotar-
la de forma àgil i eficient. Es reserva també un capítol important a les 
infraestructures tecnològiques necessàries perquè aquesta eficient gestió de la 
informació sigui possible, fiable i segura, qualitats importantíssimes en 
aquests temps, en el que no només les lleis sinó l'impuls de la societat ens 
obliga a les administracions a oferir serveis i informació de forma telemàtica, 
abastant tot el que implica l'administració electrònica i la posada en marxa de 
les diferents seus electròniques. Finalment, es tracta el tema de les noves 
formes de comunicació des de les administracions cap a la ciutadania, 
empreses i entre elles mateixes.  
Tot aquest nou escenari fa que la relació entre les administracions i els 
ciutadans sigui cada vegada més bidireccional, participativa i transparent.  
 
Aquests blocs conceptuals incorporen paràmetres i indicadors que permeten 
justificar el seu ús no només per la qualitat del procés sinó també per la 
rendibilitat econòmica o l’estalvi de costos. 
 
 

 

El repte és la generació de confiança en els ciutadans i les 
empreses, en els treballadors públics, amb infraestructures 
accessibles, ràpides, amb cost sostenible que permetin completar 
l’objectiu de transformació amb èxit.  
 



 

Eines Informàtiques per a la Gestió Local.doc    - 5 - 

 

2. Context normatiu, tecnològic, dels ciutadans i d e les 
administracions  

 
 

Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 
Provoca un canvi d’escenari: ara la ciutadania té DRET a escollir el canal en el 
qual vol relacionar-se amb l’Administració, i aquesta està obligada a dotar-se 
de totes les eines i sistemes per fer efectiu aquest dret, amb totes les 
garanties legals. 
 
DRETS DEL CIUTADÀ 
 
- A comunicar-se amb l’Administració amb mitjans electrònics:  per 

obtenir informacions, formular sol�licituds, efectuar pagaments, recórrer 
les resolucions administratives, etc 

- A escollir el canal amb el que vol relacionar-se amb l’Administració  
- A conèixer per mitjans electrònics l’estat de tramitació dels 

expedients en que siguin interessats 
- A obtenir còpies electròniques de documents 
- A no haver d’aportar dades i documents que estan en poder de 

l’Administració 
  
OBLIGACIONS PER A L’ADMINISTRACIÓ 
  
- A dotar-se d’aquests mitjans i sistemes tècnics que facin possible aquesta 

comunicació (registre electrònic, passarel�la de pagaments, factura 
electrònica, etc...) 

- A procurar una seu electrònica amb totes les garanties 
- Obligació d’obrir el canal telemàtic com una possibilitat efectiva de relació 

amb l’administració. 
- Necessitat de crear l’expedient electrònic per poder donar àgilment una 

resposta telemàtica al “com està el meu assumpte?” (carpeta ciutadana, 
d’entitats, d’empreses...) 

- Adquisició d’eines de digitalització massiva de documentació. 
- Potenciar la comunicació electrònica de dades entre administracions 

(interoperar) 
 
 
Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa 
parcialment la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics 
 
Àmbit: Administració General de l’Estat 
 
Objecte: reforçar conceptes de la LAECSP en matèria de transmissió de dades, 
seus electròniques i punt d’accés general, identificació i autenticació, registres 
electrònics, comunicacions i notificacions, i documents electrònics i còpies 
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Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya 
 
Finalitats: 
 
Garantir que l’ús dels mitjans electrònics promogui una administració pública 
oberta, transparent, accessible, eficaç i eficient 
 
Promoure que les activitats derivades de l’exercici de les competències dels 
ens, els organismes i les entitats que conformen el sector públic, llurs 
relacions i les relacions amb els ciutadans siguin més àgils, més eficaces i més 
eficients, mitjançant l’ús dels mitjans electrònics 
 
Consolidar els instruments de col�laboració i de coordinació entre les 
administracions catalanes en el desenvolupament de polítiques i de serveis per 
a la introducció i l’ús dels mitjans electrònics 
 
 
Esquema Nacional d’Interoperabilitat (Reial Decret 4/2010, de 8 de 
gener) Estableix criteris comuns de gestió de la informació que permetin 
compartir solucions i informació 
 
Interoperabilitat: capacitat dels sistemes d’informació i dels procediments als 
que aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l’intercanvi 
d’informació i coneixement entre ells 
 
 
Esquema Nacional de Seguretat (Reial Decret 3/2010, de 8 de gener) 
Identifica els criteris i nivells de seguretat necessaris pels processos de 
tractament de la informació 
 
Finalitat: Creació de les condicions necessàries de confiança en l’ús dels 
mitjans electrònics, mitjançant mesures per garantir la seguretat dels 
sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, per tal que 
ciutadans i administracions públiques puguin exercir els drets i complir els 
deures mitjançant aquests mitjans 
 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic: un nou 
àmbit d’aplicació de la normativa de contractes i de foment i regulació 
de la contractació electrònica 
 
Primera norma estatal de rang legal sobre contractació pública que conté 
normes reguladores de l’ús de mitjans electrònics A destacar, amb caràcter 
general: 
 
- La transposició i regulació del sistema dinàmic de contractació i de la 

subhasta electrònica. 
- La incorporació de la regulació general d’ús de mitjans electrònics, 

informàtics i telemàtics en els procediments de contractació. 



 

Eines Informàtiques per a la Gestió Local.doc    - 7 - 

- La incorporació en els procediments de contractació de les previsions de 
reducció de terminis per utilització de mitjans electrònics previstes en la 
Directiva 2004/ 18/ CE. 

 
 
Directiva 2006/123 CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior: 
 
- Llibertat d’establiment d’activitats econòmiques i lliure prestació de 

serveis, per donar millor resposta a necessitats d’empreses i usuaris 
- Impulsar la modernització de les AAPP per via d’una reforma normativa i 

de funcionament, eliminant barreres legals i administratives 
- Reconfiguració de la intervenció de l’Administració municipal 
- Protecció dels drets dels consumidors i usuaris potenciant la transparència 

i l’establiment de condicions no discriminatòries 
 
Finestreta Única: Espai ubicat a la seu electrònica al que es podrà accedir per: 
- Consultar informació del seu interès 
- Tramitar electrònicament 
- Rebre declaracions, notificacions o sol�licituds 
- Conèixer l’estat de tramitació dels expedients dels quals són interessats  
 
Adopció de mesures tecnològiques per garantir la connexió i l’intercanvi 
d’informació entre les diferents AAPP i relació amb els ciutadans i ciutadanes. 
 
Coordinació de l’actuació administrativa virtual amb l’actuació administrativa 
física 
 
 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya 
 
Marc legal d’actuació de les administracions públiques catalanes sota les 
premisses de la innovació i per tal de donar resposta a les expectatives 
de la ciutadania en les seves relacions amb qualsevol administració catalana 
i amb independència de quin sigui el mitjà de relació. 
 
FINALITATS: 
 
Promoure una administració pública àgil, eficaç i eficient, i fer accessibles les 
seves relacions amb la ciutadania, amb independència del suport que s’utilitzi 
 
Millorar l’actuació de les administracions públiques catalanes mitjançant la 
regulació de mesures de simplificació de tràmits i procediments, per a la 
reducció de càrregues administratives 
 
Garantir la coordinació administrativa, i també la transparència i l’objectivitat 
en l’actuació dels òrgans de les administracions públiques 

 

 



 

Eines Informàtiques per a la Gestió Local.doc    - 8 - 

Llei 2/2011, del 4 de març, d’Economia Sostenible 

“Disposición Adicional séptima. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio (RCL 2007, 

1222) , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 5 a la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que queda 

redactado en los siguientes términos: 

«5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las 

que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en 

el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y 

actuaciones de su competencia, deberán aprobar y hacer públicos los programas y 

calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones 

presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos 

derechos serán exigibles por los ciudadanos. 

Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se deban 

ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el apartado anterior.» 

Dos. Los programas mencionados en el apartado anterior deberán ser objeto de 

aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

Disposición Adicional octava. Evaluación de la normativa existente sobre licencias 

locales de actividad 

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno evaluará la 

existencia de razones incluidas en el nuevo art. 84 bis de la Ley de Bases de Régimen 

Local en las previsiones existentes sobre licencias locales de actividad. De acuerdo 

con los resultados de dicha evaluación, el Gobierno presentará en el mismo plazo un proyecto 

de ley de modificación de las normas en las que no concurran las razones citadas, eliminando 

la correspondiente exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de 

verificación y control administrativo. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, 

en un plazo de doce meses tras la entrada en vigor de la presente ley y en el ámbito 

de sus competencias, adaptarán igualmente su normativa a lo previsto en el citado 

artículo de la Ley de Bases de Régimen Local. 

2. Los Municipios deberán adoptar un acuerdo que dé publicidad a los 

procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.bis de la Ley 

de Bases de Régimen Local, subsiste el régimen de sometimiento a la licencia local 

de actividad, manteniendo dicha relación adecuada a la normativa vigente en cada 

momento.” 
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Serveis de l’Administració a nivell europeu: 
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La Finestreta Única de la directiva de serveis: 

Què és la Finestreta Única de la Directiva de Serveis? 

Finestra única implica als tres nivells de l’Administració de l’Estat. 

La Finestreta única inclourà un portal d'Internet que es constituirà com el punt 
d’entrada d’informació i de gestió electrònica de tots els procediments i 
tràmits afectats per la Directiva de Serveis. 

• Un sistema de informació, que permetrà la consulta de tots tràmits 
necessaris per a l’establiment d’activitats de serveis de totes les 
administracions. 
• Un sistema de tramitació electrònica, que permetrà realitzar els 
tràmits electrònicament i distribuir-los als responsables dels mateixos. 

S'ha d'especificar que la Finestreta no afecta a l’actual assignació de 
competències dels tràmits, encara que requerirà d’uns mecanismes 
d’interoperatibilitat i comunicació amb les autoritats competents i 
responsables d’assistència i realització del tràmit. 

Guia d'Implantació 

Per una altra part, s'ha definit una guia d’implantació de la Finestreta Única 
per etapes, 

• Etapa I. Anàlisi de procediments i tràmits. Compren la identificació 
dels procediments i tràmits afectats a partir del catàleg. 
• Etapa II. Identificació i anàlisi de les fonts d’informació. 
• Etapa III. Descripció del procediment o tràmit. 
• Etapa IV. Identificació de l’intercanvi d’informació. S’identificarà la 
forma de subministrament d’informació de les autoritats competents a la 
Finestreta Única, i concretament, els processos d’actualització de la 
informació associada, dels tràmits de la seva competència 

.  
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Els ciutadans i les empreses 

 

 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/ 
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http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/ 
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3. La  informació, les seves formes de gestió i les  eines 
d’explotació  

 
Un dels grans actius de que disposen les administracions públiques és la 
informació que tenen i gestionen. Grans volums d'informació, d'àmbits molt 
diferents però amb estretes relacions entre unes i altres. Una eficient 
classificació, gestió, emmagatzematge, ús i explotació de tota aquesta 
informació pot donar a la pròpia administració de major coneixement del seu 
negoci del que té actualment, li proporciona una valor afegit de seguretat, de 
forma de treball molt més eficient i facilita la relació amb altres 
administracions i entitats.  

 

3.1. Expedient Administratiu 
 

Expedient (file)  

Unitat organitzada de documents agrupats pel fet d’estar relacionats amb el mateix 
tema, activitat o transacció. Font: abreujat i adaptat de l’ISAD(G). Aquest és l’ús que 
la gestió documental fa del terme expedient. Difereix de l’ús en TI,  per al qual 
MoReq2 fa servir el terme component (o fitxer). 

 

Expedient reglat (case file) 

Expedient relacionat amb una o més transaccions dutes a terme totalment o parcial 
de manera estructurada o semiestructurada, com a resultat d’un procés o d’una 
activitat concrets. (Font: MoReq2) 

Nota: No existeix cap definició acceptada universalment per a aquests termes ni per 
a distingir entre un expedient reglat i els altres tipus d’expedients que sol gestionar 
un Sistema de Gestió Documental. Aquesta definició, per tant, s’ha desenvolupat per 
a MoReq2 amb l’objectiu de facilitar-ne la comprensió. 

Els documents d’un expedient reglat poden ser estructurats o no estructurats. La 
característica clau que distingeix els expedients reglats és que són el resultat de 
processos que, com a mínim, són parcialment estructurats i repetibles. En són 
exemples expedients com ara: 

• les sol�licituds de permisos; 
• les peticions d’informació sobre un servei de rutina; 
• la investigació d’un incident; 
• el seguiment normatiu. 
 
Altres característiques dels expedients són que tot sovint: 

• presenten una estructura previsible pel que fa al seu contingut; 
• són nombrosos; 
• són estructurats o parcialment estructurats; 
• s’utilitzen i es gestionen dins d’un procés conegut i predeterminat; 
• s’han de conservar durant un període específic per motius legals i normatius; els 
poden obrir i tancar professionals, usuaris finals o sistemes de processament de 
dades sense que calgui l’aprovació de la direcció. 
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Les administracions públiques encara estan acostumades a treballar 
majoritàriament amb expedients en paper però poc a poc es va tendint a 
l'expedient electrònic (o durant la transició, a l'expedient híbrid). 
 

           
 

 

3.2. Documents i arxiu : Gestió documental 

És un sistema per controlar de manera eficient i estructurada la concepció, la creació, 
la recepció, el manteniment, la utilització i la disposició (és a dir, la conservació, 
l'eliminació o la transferència a l'Arxiu) dels documents, independentment de la fase 
del cicle de vida en què es trobin, del tipus, de la forma i del suport.  Les eines 
bàsiques són el quadre de classificació (QdC), el gestor de documents, les taules 
d'avaluació documental i els calendaris de transferències 

Document (record)  

Informació creada, rebuda i mantinguda com a prova i informació per una 
organització o una persona d’acord amb les seves obligacions legals o en el 
desenvolupament de les seves activitats. Font: ISO 15489  

Un document pot incorporar un o diversos esborranys de document (per exemple, 
quan un document té fitxers adjunts), i es pot presentar en qualsevol mitjà i en 
qualsevol format. Com a conseqüència, pot estar format per un o més components. A 
més del contingut de l’esborrany (o esborranys) de document, un document hauria 
d’incloure informació contextual i, si escau, informació estructural (per exemple, la 
informació que descriu els components del document). Una característica clau d’un 
document és que no es pot canviar (Font: MoReq2) 

 

Document electrònic (electronic record) 

Document que es presenta en format electrònic. Pot ser que es presenti en format 
electrònic com a conseqüència d’haver estat creat per un programari d’aplicació o 
com a resultat de la digitalització, per exemple, amb un escàner (Font: MoReq2) 

Document en què la informació és manipulada, transmesa o processada per mitjans 
informàtics i té contingut, context i estructura suficient per testimoniar l’activitat que 
l’ha generat (font: NODAC) 
 

 
Document d’arxiu 

És la informació enregistrada, amb independència del suport o de les seves 
característiques físiques i intel�lectuals, produïda o rebuda i conservada per una 
organització o una persona en el desenvolupament de les seves activitats (font: 
NODAC) 
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3.3. Producció i consum eficient, eines col�laboratives 
 
Les administracions públiques maneguen gran volum d'informació i en àmbit 
de negoci diferent però amb factors comuns, com són les persones (físiques i 
jurídiques) que tenen relació amb l'administració i el territori que es gestiona i 
on s'ubiquen activitats, incidències, llicències i persones.  
 
Disposar d'un model de dades que identifiqui correctament el total de la 
informació manegada, així com les seves relacions internes, és un factor clau 
per a una eficient gestió de les administracions. És la base per a la 
simplificació de processos i per agilitzar els tràmits que amb els ciutadans 
s'han de realitzar, sent a la vegada un reflex clar de qualitat. Aquest model de 
dades ha d'aconseguir unificar la informació corporativa, tant de dades 
gràfiques com alfanumèriques, evitant duplicats i incoherències en dades 
referents al mateix ciutadà o emplaçament (el nucli principal de les dades 
administratives). 
 

 
 

 
Aquest punt de partida sumat a un potent gestor de base de dades, un bon 
catàleg de procediments i uns correctes fluxos d'informació en les 
organitzacions, on existeixen repositoris comuns i unívocs de la informació, on 
no hi ha departaments estanc on es monopolitza informació, que segur és 
d'interès per altres àrees de la corporació, garantitzen la continuïtat, vigència i 
qualitat de les dades i fan possible també un fàcil intercanvi d'informació amb 
altres administracions, obrint camí a la Interoperabilitat administrativa, 
recolzada i fomentada per administracions estatals i autonòmiques. 
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El Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) potencia mitjançant el 
seu projecte Via Oberta la interoperabilitat entre les administracions i 
engloba els serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica 
de dades i documents electrònics procedents de les administracions i, en 
general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de 
l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els 
procediments administratius per part dels interessats. 
 
D’aquesta manera, les administracions que utilitzin aquests serveis de Via 
Oberta disposen d’un canal per obtenir, per mitjans electrònics, les dades i/o 
els documents en poder d’altres administracions, quan aquestes dades i 
documents són necessàries per a la tramitació administrativa.  
Via Oberta ens apropa així a donar ple compliment al dret dels ciutadans i les 
empreses a no aportar les dades i documents que obren en poden de les 
administracions públiques que reconeix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics (art.6.2, lletra b) i la Llei 26/2010 
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
(art. 25.4).  
A la web del consorci AOC i concretament on exposa l'abast de Via Oberta  
(http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-
col�laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Què-és ) podem trobar el seu 
catàleg de serveis per conèixer les dades i documents interoperables 
actualment disponibles. 

En aquests moments ja hi ha 600 ens adherits al Conveni (que representen el 
85.3% de la població catalana).  
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La producció i consum eficient de la informació administrativa facilita també la 
posada en marxa i funcionament de l'administració electrònica i noves formes 
de comunicació amb els ciutadans i amb els propis treballadors de les 
administracions. Tant la missatgeria electrònica, els butlletins digitals (amb la 
reducció de costos de paper corresponents), les xarxes socials i els nous 
models de formació basats en sistemes e-learning on l'alumne tria el moment, 
el temps i el ritme a utilitzar acord a les seves necessitats en cada procés 
formatiu, obren noves vies de relació i de treball que optimitzen recursos i 
milloren la qualitat. 
  

 
3.4. Eliminació del paper, reprografia integral 

Les administracions públiques són les organitzacions on més paper es genera i 
es gestiona. Aquest fet a més de suposar una despesa important i una acció 
poc ecològica, implica també risc de pèrdua de la documentació, la generació 
de moltes còpies d'un mateix document, i el gran temps empleat en traslladar 
aquests papers d'un departament a un altre i a altres interessats fora de 
l'organització.  
Un dels objectiu de la implantació de l'expedient i tramitació electrònica (en 
definitiva, de l'administració electrònica) és la reducció d'aquests costos: de 
paper, energètic i de temps. Oferint a aquesta documentació la seva fàcil 
accessibilitat per part dels diferents interessats, de forma paral�lela i sense 
necessitats de realitzar múltiples còpies en paper. 

 
3.5. Open Data  

Open data, que en català traduïm com a “dades obertes”, és una filosofia i 
pràctica que té com a objectiu posar a disposició de tothom, sense restriccions 
de drets d’autor, copyright, patents o altres mecanismes de control, 
determinades dades. Les dades obertes es poden consultar en diferents 
formats, que poden ser propietari o lliures.   

 

És el portal de la Generalitat de Catalunya on estan publicades les dades de 
caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la 
informació procedent de l’administració. Les dades procedeixen de diferents 
organismes públics de la Generalitat i estan agrupades en el catàleg de dades. 

Acord de Govern 

Acord del Govern de posada en marxa del projecte d’obertura de dades 
públiques de la Generalitat, en compliment de la Llei 37/2007, de 16 de 
novembre, de reutilització de la informació del sector públic, i la Llei 29/2010, 
de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 

El projecte dades obertes de la generalitat de Catalunya: 
http://dadesobertes.gencat.cat/ca/projecte-opendata.html 
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Existeix un criteri uniforme a nivell europeu i cada país té la seva planificació 
de creixement i evolució: 
 

 
 

 
Experiències de portals Open Data 
 
 

• The benefits of open data and the costs of closed data: 
 http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/02/benefits-of-open-data-
and-costs-of.html): exemplifica diferents resultats de seguiment dels 
incendis d’Austràlia, i com de forma urgent i accedint a dades públiques o 
no es podia seguir l'evolució.  En aquell cas van tenir problemes de "dret 
d'autor" que van impossibilitar un avenç òptim en el seguiment. Posa de 
manifest que Open Data promou la publicació de la informació de forma 
gratuïta i lliure de drets d'autor i restriccions de llicència, el que facilita 
tasques d'investigació i desenvolupament. Recull altres casos. 
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• Prognostic gene signatures for non-small-cell lung cancer: Avanços en el 

diagnòstic precoç de càncer al poder disposar de dades estadístiques de 
diversos casos clínics. 

 
• Com Canada va estalviar 3.2 bilions de dòlars: 

 
 http://eaves.ca/2010/04/14/case-study-open-data-and-the-public-
purse/. En un estudi del sector d'organitzacions benèfiques, una 
consultoria demana dades de rebuts de donatius a l'administració 
pública, i ordenant tota la informació rebuda van veure que en el 
rànquing de receptors de donatius hi havia algunes organitzacions 
desconegudes i amb activitat fraudulenta. Com a conclusió es pot veure 
que les dades públiques han de ser informació assequible, oberta i en 
format llegible i manipulable. 

 
•  The Global Information Technology report 2010-2011: 

http://www.pacoprieto.com/2011/04/14/global-information-technology-
report-world-economic-forum-2010-2011/. Es mostra l’evolució i impacte 
de les TIC en els processos de desenvolupament i competitivitat dels 
diferents països mundials. A destacar l’elevat lloc que Suècia i els països 
Asiàtics (en especial Singapur) ocupen com a líders en el món de la 
tecnologia  o Trandformació 2.0.   

 
• Open Source, OS OpenData and the benefits to you: 

http://www.agi.org.uk/storage/geocommunity/papers/ChrisBra
y.pdf, és una bona reflexió sobre el Software lliure (no necessariament 
gratuït), amb exemples clars sobre publicadors de mapes en web i eines 
de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG). Bon exemple de combinació 
de Software lliure (mapGuide Enterprise) i Open data amb dades 
gràfiques i cartogràfiques obertes. Un camí ampli a recórrer de formà 
fàcil i econòmica.  

 

Catàlegs open data amb les dades disponibles segons el cercador de dades 
públiques del CTIC (Centre Tecnològic de la Informació i Comunicació) 
datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted  
Data d’actualització: 28 d’abril 2011 

Espanya  

• Astúries risp.asturias.es 
• Badalona Badalona.cat 
• Barcelona www.bcn.cat/opendata 
• Illes Balears www.caib.es/caibdatafront/index?lang=ca 
• Gijón datos.gijon.es 
• Lleida cartolleida.paeria.es/lleidaoberta/inici.aspx 
• País Basc opendata.euskadi.net 
• Saragossa www.zaragoza.es/ciudad/risp/ 
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Europa  

• Centre Europeu d’Interoperabilitat Semàntica (SEMIC.EU) 
www.semic.eu/semic/view/snav/assetRepository.xhtmlb  

• Dinamarca digitaliser.dk  
• Eslovàquia datanest.fair-play.sk/datasets  
• Europa (Repositori Europeu de Dades en formats Oberts) 

ckan.net/tag/read/eutransparency  
• Finlàndia 

suomi.fi/suomifi/laatuaverkkoon/suomifi_verkosto/kansalaisosallistujan_tyo
kalut_-kilpailu_2009/  

• Grècia www.geodata.gov.gr/geodata/  
• Irlanda del Nord www.opendatani.info  
• Lichfield (districte de Regne Unit) www2.lichfielddc.gov.uk/data/  
• Londres (Gran Bretanya) data.london.gov.uk  
• Noruega data.norge.no  
• Piamont (regió d’Itàlia) www.dati.piemonte.it/dati.html  
• Regne Unit www.data.gov.uk/data  
• Regne Unit: Open Knowledge Foundation lod2.okfn.org/eu-data-catalogues 
• Rennes (França) www.data.rennes-metropole.fr 
• Rússia opengovdata.ru  
• Suècia www.opengov.se/data  
• Sutton (London Borough. Regne Unit) www.sutton.gov.uk  
• Trafford (comtat del Regne Unit) www.trafford.gov.uk/opendata  
• Warwickshire (Regne Unit)  opendata.warwickshire.gov.uk/datasets/ 

Amèrica 

• Ann Arbor (EUA) www.a2gov.org/data/  
• Califòrnia (estat d’EUA) Alta Califòrnia www.data.ca.gov  
• Colúmbia (districte de Washington DC) (EUA) data.octo.dc.gov  
• Edmonton (Canadà) data.edmonton.ca  
• Govern Federal dels EUA www.data.gov/catalog  
• Kent (comtat d’EUA) picandmix.org.uk/categories/  
• Maine. (EUA) www.maine.gov/cgi-bin/data/index.pl  
• Massachusetts (EUA) mass.gov/data  
• Michigan (estat d’EUA) www.michigan.gov/som/0,1607,7-192-

29938_54272---,00.html  
• Montréal (Canadà) www.montrealouvert.net  
• Nanaimo (Canadà) www.nanaimo.ca/datafeeds/  
• Nova York (EUA) nyc.gov/html/datamine/html/data/data.shtml  
• Ottawa (Canadà) ottawa.ca/online_services/opendata/  
• Portland (EUA) www.civicapps.org/datasets  
• Rhode Island (estat d’EUA) www.ri.gov/data  
• San Francisco (ciutat i comtat) (EUA) datasf.org  
• Seattle (EUA) data.seattle.gov/  
• Toronto (Canadà) www.toronto.ca/open/  
• Utah (estat d’EUA) data.utah.gov  
• Vancouver (Canadà) data.vancouver.ca/datacatalogue 
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Àfrica 

• Kènia www.opendata.go.ke 

Oceania 

• Austràlia data.australia.gov.au/catalogue 
• Nova Gal�les del Sud (Austràlia) New South Wales  

data.nsw.gov.au/catalogue 
• Nova Zelanda cat.open.org.nz/category/dataset/ 
• Victòria (estat d’Austràlia) www.data.vic.gov.au 

Àmbit Mundial 

• Banc Mundial el planeta developer.worldbank.org  
• Nacions Unides (UNdata) www.undata-api.org/wiki/datasets 
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3.6. Facility Management 
 

El Facility Management va sorgir a finals dels anys 80 a Estats Units, com un 
agent coordinador i gestor dels canvis que es donaven en les estructures 
organitzatives de moltes empreses. Al posar una persona al front de tots 
aquests temes es va "descobrir" l'important impacte econòmic de les 
"facilities", ja que a la majoria d'empreses de serveis, quan parlem de 
"facilities" estem parlant de la segona partida més important de despesa, 
només superada pels salaris o retribució als recursos humans. 
 

 

http://www.tbk.es  

En Facility Management es distingeixen 4 àmbits professionals 

• El primer àmbit està relacionat amb la planificació, gestió i manteniment 
d'instal�lacions tècniques (electricitat, il�luminació, climatització, 
sistemes de seguretat, ascensors, conduccions d'aigua, etc.) i dels 
elements constructius (façana, coberta, paviments, particions, etc. 

• El segon àmbit està relacionat amb l'espai que ocupen les organitzacions, 
i tracta temes com la planificació i gestió de l'espai, la determinació de 
l'espai necessari per a una organització o departament, el disseny de llocs 
de treball, mobiliari, reubicacions, mudances, trasllats, etc.  

• El tercer àmbit està relacionat amb la gestió immobiliària: recerca de 
nous edificis, negociació de rentes, anàlisi de mercat, transformació dels 
usos de l'edifici, gestió d'impostos, assegurances, etc. 
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• El quart i últim àmbit del Facitily Management són els serveis generals o 
serveis operatius d'un edifici: contractació d'"utilities" (aigua, gas i 
electricitat), servei de manteniment, neteja, consergeria, correu intern, 
seguretat, vigilància, jardineria, etc.  

 

 
 
www.fama-systems.com 

 

Cálculo de ROI (Retorn de la Inversió) 

Recentment, Fama Systems ha realitzat un estudi que, basat en un cas 
hipotètic, ens pot ajudar a justificar la necessitat i avantatges de portar a 
terme un projecte integral de Facility Management (FM). A continuació es 
reprodueix literalment un extracte d’aquest estudi:  

Por un lado, partimos de una serie de datos de la Organización objeto de la 
hipótesis: 

• Nº de puestos de trabajo (PT) administrativos= 40.000 
• Localización inmuebles= 80% en Madrid y 20% en diferentes zonas de 

España, con un precio/m2 inferior 
• Régimen de ocupación= Alquiler 

Por otro lado, partimos de un precio mensual medio/m2 estimado de zona 
media-alta de Madrid en régimen de alquiler de 27 €/m2 (según datos 
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extraídos de un estudio de Aguirre Newman) y de un precio mensual medio 
estimado del resto de España en régimen de alquiler de 15 €/m2. 

Teniendo en cuenta esto, y con la hipótesis de que un 80% de los inmuebles 
gestionados por la Organización en cuestión se encuentren en Madrid y un 
20% en el resto de España, el precio mensual medio es de 24,6 €/m2. Por otro 
lado, contemplamos un ratio medio de ocupación por Puesto de Trabajo de 
unos 22 m2 de área útil, equivalente a unos 31,4 m2 de área alquilable, 
aproximadamente un 30% más, teniendo en cuenta los resultados del 
Benchmarking de la SEFM (Sociedad Española de Facility Management). 
Siguiendo con los datos extraídos del Benchmarking de la SEFM, la superficie 
media en m2 dedicada a un PT es de 18,9 m2 de área alquilable y 14,50 m2 de 
área útil. 

Con todos los datos anteriores, calculamos que nuestra Organización objeto de 
la hipótesis debe gestionar un total 1.256.000 m2 de área alquilable (880.000 
m2 área útil), sólo en puestos administrativos (asumiendo de 40.000 PT x 22 
m2 útiles/ 31,4 m2 alquilables de media por PT). De este modo, el coste total 
estimado del alquiler sería: 

• Nº de puestos de trabajo (PT) administrativos estimados= 40.000 PT's 
• M2 totales de área alquilable= 1.256.000 m2 
• €/m2 mes (promedio)= 24,6 €/m2 
• €/m2 año (promedio)= 295,2 €/m2 
• COSTE TOTAL ALQUILER/ AÑO= 370.771.200 €/AÑO ALQUILER 

 
A este importe total de alquiler sumamos el gasto correspondiente a los gastos 
de explotación. A continuación, detallamos los promedios de los principales 
gastos de explotación anuales de una organización media española, extraídos 
del Benchmarking de SEFM (Sociedad Española de Facility Management) de 
2005, con el correspondiente incremento de IPC, de acuerdo al cálculo del INE 
(Instituto Nacional de Estadística) 

• Coste promedio MANTENIMIENTO= 39,2 €/m2 área alquilable 
• Coste promedio LIMPIEZA= 27,7 €/m2 área alquilable 
• Coste promedio SUMINISTROS= 27,6 €/m2 área alquilable 
• Coste promedio VIGILANCIA= 41,6 €/m2 área alquilable 
• Coste promedio GASTOS COMUNES EDIFICIO= 66 €/m2 área alquilable 
• TOTAL PROMEDIO GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 

MEDIA= 202 €/M2 ÁREA ALQUILABLE 

De este modo, el detalle del coste total estimado por año será: 
• Gasto anual Alquiler medio estimado/m2= 295,2 €/m2 anuales 
• Gasto anual Explotación medio estimado/m2= 202,0 €/m2 anuales 
• Total Gasto anual medio estimados/m2= 497,2 €/m2 anuales 
• Promedio m2 estimados/PT= 31,4 m2/PT 
• Total coste medio anual estimado/PT= 15.612 €/PT anuales 
• Nº total estimado de empleados (PT)= 40.000 PT 
• COSTE TOTAL ESTIMADO POR AÑO= 624.480.000 € 
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Partiendo de los datos anteriores y teniendo en cuenta que, desde la 
experiencia de Fama Systems, existe un porcentaje de ahorro de entre el 5% 
y el 20%, como resultado de llevar a cabo una adecuada gestión de Facility 
Management por parte de las Organizaciones, podríamos establecer la 
siguiente estimación (partiendo de una media del 12,5% de ahorro): 
• Ahorro anual= 78.060.000 € 
• Ahorro en 5 años= 390.300.000 € 

 

 

 

A la vista de los datos resultantes de esta hipótesis, nos hacemos una idea 
aproximada del ROI que se desprende de un proyecto integral de 
Facility Management. Pero para que esto funcione, es imprescindible que el 
proyecto de Facility Management incorpore las adecuadas políticas y 
herramientas que nos permitan llevar a cabo una optimización global de 
nuestros recursos, inmuebles y patrimonio, de acuerdo a nuestras 
necesidades particulares y a nuestra realidad actual y que, además, nos 
ofrezca la información necesaria para tomar las decisiones oportunas 
en cada momento. 
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3.7. Business Intelligence 

 
El Business Intelligence és la transformació de les dades d’una organització en 
informació, i la informació en coneixement,  amb l’objectiu d’obtenir un 
model integral que faciliti la presa de decisions. 
 

 
 
Conceptes: 
 
• DWH: Data Warehouse. Repositori de Dades de la companyia. 
• DataMart És un subconjunt del DWH amb un propòsit específic. 
• Tipologia de BD dels sistemes OLAP (On-Line Analitic Processing): 

ROLAP – MOLAP – HOLAP  
• ETL: Extract, Transform and Load (Extracció de dades, transformació i 

càrrega de la informació). ETQL (S’afegeix un procés de certificat de dades) 
• EIS (Sistema d’ Informació per l’ Executiu / Executive Information System 
• Informes Predefinits Estàtics: Per usuaris d’alt nivell (directius) que 

necessiten disposar de la informació mes rellevant de forma àgil i senzilla. 
Informació agregada. 

• Informes Predefinits Navegables: Dirigits a un perfil d’usuari alt, no 
tecnològic. Informació agregada amb un enfocament de negoci. Permet 
navegació dinàmica per les dimensions de l’informe.  
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• Consulta Lliure: Possibilitat de definir consultes i informes a mida per part 
de l’usuari en funció de les seves necessitats. La informació es presenta a 
través d’una estructura lògica que permeti a l’usuari obviar la tecnologia 
que hi ha per sota.  

• Data Mining: Aplicació de diferents tècniques analítiques i estadístiques 
sobre una població de dades obtinguda del Data Warehouse, amb  la 
finalitat  de deduir patrons de comportament entre determinats conceptes 
d’informació. Es recomanable en fases de maduresa, una vegada que la 
organització ha assumit la gran quantitat d’informació que proporcionarà el 
Data Warehouse i ha incorporat la seva explotació als processos de negoci 
habituals. 

• Quadre de Comandament: Selecció dels indicadors necessaris per la 
pressa de decisions importants pel control i la gestió de l’organització. 
S’actualitza a partir de la informació del DWH.  

• Quadre de Comandament Integral: Conjunt d’indicadors estratègics i de 
gestió. Relació missió-visió a mig i llarg termini, i objectius operatius a curt 
termini. 

• BSC: Balanced Scorecard –Quadre de Comandament Integral (QCI) 
 

 
 
 
 
Quins beneficis es poden obtenir mitjançant una eina de Business Intelligence? 
En què millorarà la meva gestió?  
 
Aquestes son les preguntes que avui, empleats públics i gestors, es fan per 
poder millorar la gestió pública, per aconseguir procediments de treball més 
eficients i per poder millorar la qualitat dels serveis al ciutadà. Avui, moltes 
administracions no veuen la forma de poder analitzar la gran quantitat 
d’informació que generen, des de les seves interaccions amb els ciutadans a la 
informació que generen els seus sistemes de gestió interna, siguin 
d’informació financera, de recursos humans o de sistemes de compres. 
 
Les eines de Buisiness Intelligence, d’una forma molt planera, tracten 
informació i la disposen de manera que sigui més fàcil el seu anàlisi i per tant 
les decisions que es deriven més correctes, objectives i alineades amb la 
realitat.  
El valor d’aquestes eines no sempre es pot quantificar amb el que se’n diu un 
ROI econòmic, és a dir un retorn de la inversió en termes de reducció de 

Fases d’un projecte tipus de BI: 

Anàlisis 
Requeriments 

Modelització 

Desenvolupament dels processos ETL 

Definició d’Informes Disseny de processos 
ETL  
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costos, sinó també en termes de ROI polític i social, ja que el gran valor es 
troba en una millora de la gestió pública que en definitiva ha de repercutir en 
una millora del serveis que l’Administració ofereix als ciutadans. 
Presa de decisions basades en fets reals i mesurables i processos 
administratius més curts i per tant més eficients són alguns dels valors que 
aquestes eines aporten a l’administració. Aplicacions en la confecció del 
pressupost, per exemple, és un dels escenaris més implantats a 
l’Administració, ja que possibiliten la confecció de pressupostos orientats a 
programes, alineats amb els objectius politics, amb un seguiment exhaustiu 
del compliment d’aquests objectius. En recents estudis basats en dades reals 
d’implantacions d’aquestes eines a les AAPP, parlen de reduccions 
considerables, fins el 60% del temps necessari per obtenir el compte general o 
el dèficit públic d’una administració, amb reduccions semblants en el cost dels 
esforços dels departaments d’informàtica. 
 
Però no cal anar tan lluny. El simple fet de permetre al gestor i empleat públic 
de gestionar la seva pròpia informació, amb la creació automàtica d’informes, 
ja suposa un gran valor que justifica la inversió tecnològica en aquestes eines. 
En aquest aspecte els estudis parlen de reduccions de fins el 80% del temps 
necessari de procés en l’obtenció d’aquests informes o llistats. Informes que 
abans necessitaven dies perquè els departaments d’Informàtica 
desenvolupessin la informació concreta que l’usuari necessitava i ara és aquest 
usuari que en minuts obté aquesta informació. El nombre de persones 
implicades en aquest procés podríem afirmar que passa de 2-3 a 1. 
 
En altres aplicacions com l’obtenció de quadres de comandament amb 
indicadors que permeten el seguiment de la gestió, les dades son semblants: 
reduccions de fins el 90% del temps de procés amb una considerable reducció 
dels costos de personal que hi intervenen en aquest procés. 
 
En quant al ROI polític i social, el valor d’aquestes eines no es pot quantificar 
en termes únicament econòmics. Quin és el valor d’una millor gestió pública 
orientada als compromisos polítics? O quin és el valor del compliment dels 
objectius que ha fixat l’Administració? I encara més, quin és el valor de 
l’augment de la qualitat i reducció de la pèrdua de temps quan el ciutadà ha 
d’interactuar amb l’Administració? Evidentment molt alts. 
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3.8. Gestió de projectes urbans 

 
Un dels àmbits de l'administració on més informació es genera i gestiona és en 
les àrees d'Urbanisme, on els expedients acostumen a incorporar diferents 
tipus d'informació i de gran pes (plànols urbanístics, d'instal�lacions, 
escriptures, imatges, etc.). A més aquest tipus de projectes poden ser objecte 
de molts tràmits durant la seva vida, i de modificacions de la documentació 
original. Per aquest motiu és un dels àmbits on més beneficis es pot treure 
d'una bona gestió de la informació. Això pot implicar: 
 
• Bona cartografia base del territori 

 
• Correcta identificació dels elements a gestionar en el territori: tant 

edificacions, com zones verdes, xarxes de servei, o mobiliari urbà. 
 

• Informació cadastral gràfica i alfanumèrica actualitzada i ajustada. 
 

• Informació relativa xarxes de serveis: El subsòl del territori. En aquest cas 
és de gran utilitat arribar a l’acord d'intercanvi amb companyies de servei 
de forma que periòdicament es rebi aquesta informació actualitzada. 
 

• Informació de planejament urbanístic vigent (també gràfica i 
alfanumèrica) actualitzada i ajustada. Recordem que les administracions 
públiques estan obligades a oferir de forma telemàtica en els seus portals 
webs aquesta informació des de juliol del 2007. Actualment la majoria 
d'administracions només han publicat la normativa urbanística a aplicar, i 
màxim plànols PDFs de cada una de les seves aprovacions. Però poques 
administracions ofereixen una plataforma de consulta conjunta sobre el 
territori (cas del Prat: http://planol.elprat.cat/urbanisme.php) 

 
• Definició de la informació associada a cada projecte: tipologia, data inici 

de projecte, fases, responsable, àmbit, concurs, adjudicació, pressupost, 
persona de contacte, responsable de riscos laborals... En definitiva, la 
fitxa de cada projecte o de cada expedient de llicència d'obra, 
sancionador, d'aprovació de pla urbanístic, etc. 

 
• Eficient flux de treball i informació que permeti l'actualització de tota la 

seva informació. 
 

• Capacitat de inter-relacionar, enllaçar i superposar diferents tipus 
d'informació per poder explotar la informació i obtenir un major 
coneixement del negoci. Explotació en projectes SIG. 
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4. Les infraestructures tecnològiques necessàries  

4.1. Infraestructures de hardware 

 
El repte d'una administració pública eficient i amb un pla estratègic de 
modernització, optimització, eficiència (amb els estalvis de costos 
corresponents) es basa en una infraestructura tecnològica avançada, robusta i 
segura. Avui en dia la tecnologia forma part essencial de la vida quotidiana 
dels ciutadans. Un dia sense telèfon mòbil pot ser una agonia, i un dia amb els 
ordinadors apagats pot esdevenir amb un desastre mediàtic. Les TIC s'han 
convertit en un bé tan necessari com l'aigua, o la llum i per tant el seu servei 
eficient i la seva disponibilitat ha d'estar garantida. 

4.1.1. CPDs i Telecomunicacions 

Disposar d'una infraestructura tecnològica robusta i segura ens fa veure la 
importància dels nostres Centres de Processament de Dades (CPDs) i el fet de 
dedicar recursos a l'actualització de les seves instal�lacions, així com de les 
infraestructures de comunicacions (xarxes, accés a Internet, electrònica) i 
servidors de dades i aplicacions. 
 

 
 
Exemple de tipologia de xarxa i servidors a l'Ajuntament del Prat de Llobregat  
(en el que es refereix a Serveis oberts a la ciutadania) 

 
La importància d'un bon model en la infraestructura, queda clarament 
exemplificada en l'esquema següent, on es reflexa clarament que el consum 
energètic en els CPDs és majoritàriament pels aspectes no computacionals, 
quedant patent que la refrigeració de la instal�lació i el consum elèctric 
suposen la part principal. 
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És per aquest motiu que una bona política de disseny eficient d'infraestructura 
de dades passa per centralitzar servidors en un únic CPD sempre que es pugui 
i aquest model quedi garantit amb mesures de seguretat necessàries 
(accessos, climatològiques, subministre elèctric garantit, etc.). D'aquesta 
forma s'unifiquen les despeses de consum energètic de CPD en un sol, els 
d'altres edificis poden tenir només electrònica de comunicació (menys 
requeriments). Aquesta estratègia facilita també les tasques de manteniment, 
gestió de còpies de seguretat, i el salt a un sistema de serveis virtualitzats, 
dels que es parla en el punt següent. 
 
També existeixen polítiques de reducció de consum i emissió de CO2 en els 
equips personals, i actualment es torben al mercat equips ofimàtics  amb 
etiquetat d'eficiència energètica.  
El projecte de la Unitat Europea ENERGY STAR representa els requisits 
d'eficàcia energètica que qualsevol fabricant respectuós amb el medi ambient 
ha de complir. 
Al portal  UE ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org/es/index.html ) es pot 
accedir als models d'equips que millor s'adapten a aquesta iniciativa, així com 
informació sobre les avantatges que des del punt de vista energètic suposa la 
compra d'un equip amb etiqueta energy star.   
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D'altre banda, el definir i modelar una bona xarxa de comunicacions i 
d'infraestructura de servei per a les TIC de les nostres organitzacions, és igual 
d'important que la seguretat i disponibilitat de les mateixes. Un bon model 
pot suposar abaratir costos de consum, de manteniment i de gestió de les 
nostres instal�lacions. 
 
Alguns aspectes: 
- Centralitzar servidors, si hi ha una bona comunicació entre els centres. 

Afavoreix la gestió, redueix cost energètic, afavoreix el compliment de la 
LOPD (15/1999) i el seu reglament, així com els sistemes de còpies de 
seguretat i recuperacions. 

- El model de comunicació entre centres (tant de dades com de veu) ha 
d'aprofitar les infraestructures existents, i en la mesura del possible reduir 
i suprimir les línees excedents i redundants. 

- La inversió en virtualització de servidors té també un retorn de la inversió 
ràpid, doncs a banda de l'estalvi energètic que permet, la reducció d'espai, 
i de gestió, suposa també la reducció d’inversió en maquinària (nous 
servidors físics de renovació d'existents i noves necessitats). 

- Importància de sistema de Recuperació en cas d'emergència. Còpies de 
seguretat dels equips i dades, CPD de  backup (com a mínim per a serveis 
mínims), etc. 

- Importància en tenir eines de monitorització dels servis on es puguin 
definir "umbrals" d'alarmes, que detectin incidències i avisin quan 
aquestes es produeixin. Poder fer un seguiment del que passa amb la 
infraestructura TIC, i disposar de la seva traçabilitat,  permet conèixer 
necessitats, realitats i definir una estratègia de manteniment i/o 
creixement que s'adapti als requeriments de l'organització. 

- Tallafocs ben definits i configurables 
- Possibilitat de gestió remota. 
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4.1.2. Virtualització 

Virtualització es refereix a l'abstracció dels recursos d'un ordinador, VMM 
(Virtual Machine Monitor), que crea una capa d'abstracció entre el maquinari 
de la màquina física (host) i el sistema operatiu de la màquina virtual (virtual 
machine, guest), sent un mitjà per crear una versió virtual d'un dispositiu o 
recurs, com un servidor, un dispositiu d'emmagatzematge, una xarxa o fins i 
tot un sistema operatiu, on es divideix el recurs en un o més entorns 
d'execució. 
 
Aquesta capa de programari (VMM) manega, gestiona i arbitra els quatre 
recursos principals d'un ordinador (CPU, memòria, Xarxa, Emmagatzematge) i 
així podrà repartir dinàmicament aquests recursos entre totes les màquines 
virtuals definides en l'ordinador central. D'aquesta manera, ens permet tenir 
diversos ordinadors virtuals executant-se sobre el mateix ordinador físic. 
 
El fet de treballar amb màquines virtuals agilitza el manteniment dels equips i 
dels serveis que ofereixen, ja que al perdre independència de la màquina física 
amb la que s'instal�len permet més flexibilitat i marge de maniobra en cas 
d'avaria o reposició. 
 
De la mateixa manera el consum energètic en un CPD on els servidors estan 
virtualitzats es redueix exponencialment, doncs els components i equips físics 
requerits són menors: on abans hi havia N equips servidors per a N serveis, 
ara es pot tenir un equip pels mateixos N serveis.  
 

 

 
 



 

Eines Informàtiques per a la Gestió Local.doc    - 36 - 

Exemple de tipologia de xarxa i servidors a l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

 

 

4.1.3. Cloud Computing 

El cloud computing es pot definir com una forma d’executar aplicacions i 
desar la informació que processem a Internet. 

L’utility computing es defineix com el subministrament de recursos 
computacionals, com pot ser el processament i l’emmagatzematge, un servei 
similar a les utilitats públiques tradicionals (l’electricitat, l’aigua, el gas 
natural). Aquest sistema té l’avantatge que l’adquisició de maquinària té un 
cost nul o molt baix; en canvi, els recursos computacionals són essencialment 
llogats. 

Avantatges: 
 
• Integració provada de serveis en xarxa, de forma senzilla i ràpida 
• Prestació de serveis a nivell mundial. Les infraestructures de "Cloud 

Computing" proporcionen major capacitat d'adaptació, recuperació de 
desastres completa i reducció al mínim dels temps d'inactivitat. 

• No necessita instal�lar res «a casa». Simplicitat i baixa inversió. 
• Implementació més ràpida i amb menys riscos. 
• Actualitzacions automàtiques sense esforç. 
• Contribueix a l'ús eficient de l'energia. En el núvol l'energia consumida és 

només la necessària. 
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Desavantatges: 
 
• La centralització de les aplicacions i l'emmagatzematge de les dades origina 

una dependència dels proveïdors de serveis. 
• La disponibilitat de les aplicacions estan lligades a la disponibilitat d'accés a 

internet. 
• Les dades "sensibles" del negoci no resideixen a les instal�lacions de les 

empreses. S'han d'extremar / Confirmar mesures de seguretat. 
• La fiabilitat dels serveis depèn de la "salut" tecnològica i financera dels 

proveïdors de serveis en núvol. 
• La disponibilitat de serveis altament especialitzats podria trigar mesos o 

fins i tot anys perquè siguin factibles de ser desplegats a la xarxa. 
• La maduresa funcional de les aplicacions fa que contínuament estiguin 

modificant les seves interfícies per la qual cosa la corba d'aprenentatge en 
empreses d'orientació no tecnològica tingui unes pendents petites. 

• Seguretat. La informació de l'empresa ha de recórrer diferents nodes per 
arribar al seu destí, cada un d'ells (i els seus canals) són un focus 
d'inseguretat. Si s'utilitzen protocols segurs, HTTPS per exemple, la 
velocitat total disminueix a causa de la sobrecàrrega que requereixen 
aquests protocols. 

• Escalabilitat a llarg termini. A mesura que més usuaris comencin a 
compartir la infraestructura del núvol, la sobrecàrrega en els servidors dels 
proveïdors augmentarà, si l'empresa no té un esquema de creixement 
òptim pot portar a degradacions en el servei. 

 

En aquest enllaç es pot trobar una bona explicació del que és Cloud Computing 
i del que ofereix: http://www.youtube.com/watch?v=VOn6tg3e1t4  
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Els Software com a Servei (SaaS) és altre de les utilitats que ofereix el 
Cloud Computing i que està creixent de forma important també en el nostre 
país: 

 

Green computing 

La green computing és la disciplina que estudia la manera més eficient 
d’utilitzar els recursos TIC, alhora que busca minimitzar-ne l’impacte 
mediambiental. Aquesta computació més sostenible és necessària, ja que 
actualment s’estima que l’impacte de les emissions de CO2 derivat del consum 
energètic de les TIC és del 2 %, l’equivalent a les emissions dels avions. “Però 
el problema és que el creixement dels requeriments d’energia és exponencial i 
no sembla que la tendència hagi de canviar” (www.upc.edu). 
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4.2. Infraestructures de software 
 

4.2.1. Unificació de dades i serveis / Reutilització de la Informació  

En aquest punt tornem a recordar la importància de tenir les dades 
corporatives normalitzades, amb una bona codificació i interrelació, i un potent 
motor de base de dades. Aquest fet a més de facilitar la gestió administrativa i 
de backoffice, facilita la relació amb altres departaments i administracions i 
entitats. 

La Reutilització de la informació del sector públic (Llei 37/2007, de 16 de 
novembre), es basa en potenciar l'accés, la difusió i la reutilització de la 
informació. Malauradament les administracions espanyoles venen d'una forma 
de funcionar on l'accés ha estat feble, el secret de la informació accentuat, i la 
difusió costosa, constituint la transparència una excepció. No obstant les coses 
van canviant, cada vegada és més evident la necessitat de fer reutilitzable la 
informació del sector públic. Ja s'assumeix que els ciutadans i empreses han 
de poder reutilitzar la informació en el sentit de donar-li un ús diferent al que 
n’havia motivat la seva existència, o producció, per part dels ens públics. 
 
La reutilització de la informació del sector públic presenta un considerable 
potencial econòmic, ja que permet desenvolupar nous productes, serveis i 
mercats. Fomenta el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball 
en la indústria de continguts digitals. Addicionalment, la posada a disposició de 
la informació pública per part de les administracions públiques incrementa la 
transparència administrativa, tenint un efecte de reforç dels valors 
democràtics i habilitant la participació ciutadana en les polítiques públiques.  
 
Afavorir la reutilització de la informació pública figura entre els objectius 
polítics establerts per a l'Administració Electrònica a la Declaració Ministerial 
de Malmö, que fixa les prioritats de la Unió Europea dins d'aquest àmbit per al 
període 2010-2015. 
 
El Projecte Aporta, emmarcat dins del Pla Avança 2 i impulsat pel Ministeri de 
la Presidència i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, promou una cultura 
de reutilització de la informació del sector públic: 
http://www.aporta.es/web/guest/ 
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La Plataforma de Informació del Sector Públic ha estat una de les iniciatives 
europees més activa i unificadora : http://www.epsiplus.net/ : 
 

 

4.2.2. Software lliure 

El Software Lliure o programari lliure és el programari que pot ser usat, 
estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en 
una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes 
restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran 
aquests drets. 

Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar 
gratuïtament a Internet. A causa d'això, els models de negoci basats en 
programari lliure normalment es basen en proporcionar serveis de valor afegit 
com suport tècnic, cursos de preparació, personalització, integració, o 
certificació. 
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En general, es pot dir que un programa és lliure si permet les quatre llibertats 
definides per la Free Software Foundation: 

• La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit (llibertat 0). 
• La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats 

pròpies (llibertat 1). L'accés al codi font és un requisit. 
• La llibertat de redistribuir còpies (llibertat 2) 
• La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores 

realitzades, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar (llibertat 3). 
Igual que a la llibertat 1, l'accés al codi font és un requisit. 

No s'ha de confondre amb el programari gratuït (en anglès freeware). 

Les administracions públiques estan apostant per la implantació de software 
lliure en el desenvolupament i suport dels seus nous serveis, i ha estat valorat 
positivament en els projectes presentats a diverses subvencions, tant estatals 
com autonòmiques. 

L'alt cost de llicències de programari i del seu manteniment i la reducció 
pressupostària de les arques públiques estan potenciant cada vegada més l'ús 
d'aquest programari que ja s'introdueix també a nivell domèstic (com l'Open 
Office i el Gimp). 
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A continuació presentem una relació de productes comercials i el seu 
equivalent en programari lliure: 
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4.2.3. Serveis Supramunicipals  

Històricament des de les administracions locals s'ha reivindicat als organismes 
supramunicipals eines de gestió de la informació. Totes les administracions 
locals maneguen el mateix tipus d'informació i els seus procediments i negocis 
són els mateixos. Tot i així cada administració ha dedicat els seus recursos i 
esforços a obtenir eines i infraestructura de gestió de forma pràcticament 
individualitzada. Des de fa uns anys, però, les diferents diputacions provincials 
de Catalunya, el govern autonòmic des del seu Consorci AOC (Administració 
Oberta de Catalunya) i alguns Ministeris estan oferint a les administracions 
solucions integrals a la gestió administrativa i concretament a la implantació 
de l'administració electrònica. 

A destacar el projecte e-dibam de la Diputació de Barcelona, que inclou un 
conjunt d'actuacions adreçades a desplegar l'administració electrònica més 
avançada als ajuntaments. El projecte està en la primera fase on es 
desenvolupa una prova pilot amb 19 ajuntaments, als que s'ofereix una 
tecnologia innovadora i avançada de programari lliure anomenat private cloud 
computing . Posteriorment i amb l'experiència d'aquest pilot, s'elaborarà el Pla 
director d'assistència en e-govern adreçat a tots els municipis de la província 
de Barcelona: 

http://www.diba.es/assistenciagovernlocal/eadministracio/edibam.asp  
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Els serveis que ofereix el Consorci AOC, per exemple van des dels comuns 
d'administració electrònica, com són e-TRAM per a tramitacions telemàtiques, i 
e-notum per a notificacions electròniques, com a serveis de col�laboració entre 
administracions com es Via Oberta del que ja hem parlat anteriorment 
(Interoperabilitat). Per suposat l'estreta relació del Consorci AOC amb 
l'Agencia Catalana de Certificació fa que conjuntament ofereixin també serveis 
de certificació digital, verificació de documents electrònics i signatures, etc. 
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Un dels serveis supramunicipals més importants és el foment de la 
Interoperabilitat de la que ja hem parlat anteriorment i que a nivell estatal 
es veu descrit en l'esquema següent: 

 

Relació amb altres administracions 
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5. El fonament de l’Administració Electrònica  
 

5.1. Administració Electrònica  
 

És el model d’administració pública basat en l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius 
necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relaciones 
interadministratives i les relacions de l’Administració amb els ciutadans, les 
empreses i les organitzacions. Comprèn un conjunt molt important de recursos 
organitzatius, humans i tecnològics tant a nivell departamental com corporatiu 
dirigits a transformar els serveis amb la introducció en els procediments i 
processos de totes les possibilitats d’eficiència, eficàcia i accessibilitat que 
permeten aquestes tecnologies. 
 

 
 
L'Administració Electrònica, engloba un conjunt de conceptes, procediments i 
sistemes que s'interelacionen i interactuen entre ells i amb totes les dades 
recollides i manegades per l’Administració (es basa en el model de dades 
corporatiu del qual parlàvem al principi d'aquest document). 
En ella són tant importants les eines i sistemes de back-office, com el gestor 
de documents, gestor d'expedients i arxiu electrònic, com el front-office que 
es materialitza en la seu electrònica: carpeta ciutadana, notificacions 
electròniques, Interoperabilitat, perfil de contractant, tauler d'anuncis 
electrònic, etc. i, per suposat, la infraestructura i eines que ho fan possible, 
com els certificats electrònics.  
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En definitiva la implantació de l'administració electrònica, al marge de ser 
d'obligat compliment per llei (llei 11/2007), és també una oportunitat per les 
administracions públiques per a la modernització, per a la reenginyeria de 
procediments, simplificació i optimització de recursos, reducció de càrregues 
administratives, reducció de consum de paper i de temps emprat en els 
diferents tràmits, i per suposat per poder donar millor serveis (24 hores x 7 
dies X 365 dies a l'any) i de millor qualitat. 
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5.2. Seu Electrònica  
 

La seu electrònica és l'adreça electrònica(*) disponible per als ciutadans a 
través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de 
les quals correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa 
en l’exercici de les seves competències 
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(*) Adreça electrònica cal entendre l’identificador d’un equip o sistema 
electrònic des d’on es proveeix d’informació o serveis en una xarxa de 
comunicacions (així, la seu electrònica es configura com un tipus de sistema 
electrònic que l’Administració utilitza per actuar a la xarxa, i principalment, en 
forma de servidor web accessible des d‘Internet. Generalment, l’adreça es farà 
correspondre amb un espai web). 
 
La seu electrònica és la part de negoci telemàtic de les administracions. I 
engloba sota un marc segur (requereix certificat de seu https://) diferents 
informacions i serveis de l'administració: 
 
• Perfil de contractant 
• Tauler d'anuncis 
• Ordenances i normativa 
• Carpeta ciutadana 
• Tràmits 
• Serveis 
• Actes de Plens 
• Oferta Pública 
• Verificació de documents electrònics 
 
Les diferents administracions estan treballant per aconseguir unes seus 
electròniques que ofereixin el 100% dels serveis i tràmits de forma telemàtica 
però en la majoria d'administracions encara s'està en un punt embrionari i 
queda molt per fer. 
 
Recentment el Consorci AOC ha publicat el seu cinquè informe sobre l'evolució 
de la e-Administració al món local:  
 http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/3064 
Per a aquest estudi s'han tingut en compte els següents indicadors: 
 

• Si l’ens té web municipal/comarcal 
• si publica el seu catàleg de serveis 
• si té seu electrònica 
• si ofereix el perfil de contractant 
• si ofereix informació cartogràfica 
• si publica la cartografia del seu urbanisme 
• si disposa de cercador al web 
• si ofereix tràmits en línia 
• si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica 
(entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació 
d’oferir la possibilitat a la ciutadania de relacionar‐se per qualsevol mitjà) 
• si envia notificacions electròniques 
• si accepta factures electròniques 
• si intercanvia dades amb altres administracions 
• si ofereix el seu padró municipal 
• si ofereix la comunicació de canvi de domicili 
• si comparteix informació cartogràfica de creació pròpia (metadades) 
• si l’ens és entitat de registre T‐CAT 
• si l’ens és entitat de registre idCat 
• si incorpora en la seva gestió interna informació cartogràfica 
• si fa ús de serveis de seguretat, mitjançant l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats  externes 

• si ha aprovat normativa en matèria d’administració electrònica. 
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Un altre dels serveis telemàtics de gran importància i que permet agilitzar de 
forma important l'administració és la licitació electrònica a concursos i 
contractacions de l'administració: 
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5.3. Registre Electrònic 
 

Per tal de garantir la igualtat de prestació que amb l’atenció presencial, el 
Registre electrònic ha de permetre: 
 
•  Identificar la persona sol�licitant i comprovar la integritat de les dades 
•  Introduir els documents presentats per l’usuari en el gestor documental 

(un repositori segur), i classificar-los en funció del tipus de sol�licitud 
•  Conèixer les circumstàncies personals de l’usuari mitjançant les preguntes 

que li farà l’assistent per determinar quina és exactament la documentació 
que ha d’aportar 

•  Vincular el registre electrònic al registre general actuant directament des 
de l’assistent sobre la base de dades del registre general, per tant el 
registre d’entrada i sortida és únic 

• Lliurar una còpia signada electrònicament per l’Ajuntament de la 
documentació presentada pel ciutadà on apareix el número de registre i la 
data i hora d’entrada que s’obté d’un servei de segellat de temps. 
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5.4. Expedient Electrònic 

És el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment 
administratiu, independentment del tipus d’informació que contingui.  

 

 
 

 

 

5.5. Arxiu electrònic 

És l’emmagatzematge dels documents o expedients administratius en format 
electrònic amb l’objecte d’assegurar la identitat i la integritat de la informació 
que contenen a llarg termini. Qualsevol suport d’emmagatzematge ha de 
preveure les mesures de seguretat adequades que garanteixin la integritat, 
autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents. 



 

Eines Informàtiques per a la Gestió Local.doc    - 53 - 

Així mateix, tot sistema d’arxiu electrònic ha d’incloure la identificació dels/de 
les usuaris/àries, el control d’accessos i el compliment de totes les garanties 
previstes en la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 

El servei iArxiu del Consorci AOC és un servei de preservació i arxiu electrònic 
que garanteix que els expedients/documents que genera o rep una 
organització en l'exercici de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables, 
autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida: 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-bàsics-
d'identitat,-signatura-i-perdurabilitat-electrònica/iArxiu  

 

5.6. Notificació electrònica  
 

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les 
comunicacions entre les administracions i la ciutadania, substitueix la 
notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. 
  
Per poder realitzar la notificació electrònica l’Ajuntament necessita 
l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització el ciutadà la pot 
fer en el mateix moment de la sol�licitud d’inici de qualsevol procediment i 
caldrà que faciliti una adreça de correu electrònic i un número de telèfon 
mòbil. 
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Quan l’administració resol la sol�licitud, l’interessat rep un correu electrònic a 
l’adreça que ha indicat en el moment de la sol�licitud. En aquest correu 
s'obtindran les indicacions necessàries per a descarregar el document 
electrònic de notificació. 
 
Els documents electrònics de la notificació disposen d'un codi de verificació de 
document (COVE) que permet demostrar la seva autentificació en el portal 
web de l'administració corresponent: 
 

 
 

Avantatges de la notificació electrònica per a les administracions públiques : 
• Immediatesa en la notificació i la seva acceptació o rebuig: reducció del 

temps de resolució dels procediments administratius. 
• Estalvi: de despeses de material d'oficina (paper, tinta,...) i de correus 

postals certificats.  
• Poder tancar electrònicament tot el cicle de tramitació d’una sol�licitud.  
• Reducció del temps de tramitació. 
 
Les avantatges pel ciutadà: 
• Poder exercir el seu dret d'escollir com comunicar-se amb la seva 

Administració. 
• Seguretat en la recepció de notificacions. 
• Repositori segur i accessible de les seves notificacions. 
• Agilitat en les tramitacions 
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La guia d'ús de notificacions electròniques amb e-Notum es pot trobar a 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/158  

 
 

5.7. Factura electrònica 
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5.8. Signatura electrònica 

És el conjunt de dades en forma electrònica consignades amb altres dades o 
associades amb elles, que s’utilitzen com un mitjà d’identificació de la persona 
signant. 

Signatura electrònica avançada: És la signatura electrònica que permet 
identificar la persona signant i detectar qualsevol canvi posterior en el 
document signat, que està vinculada a la persona signant de manera única i a 
les dades a les quals es refereix, i que ha estat creada per mitjans que la 
persona signant pot mantenir sota el seu control exclusiu. 

Signatura electrònica reconeguda:És la signatura avançada basada en un 
certificat reconegut per una entitat certificadora autoritzada i generada 
mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura, i que té el mateix valor 
legal que la signatura manuscrita. 

Conceptes associats a la Signatura electrònicadóna validesa jurídica als 
documents electrònics) 
 
•  Diferències entre la signatura manuscrita i l’electrònica 
•  Claus pública i privada 
•  Certificat digital.  
•  Entitats de certificació. 
•  Ruta de certificació 
•  Tipus de certificat.  
•  Caducitat dels certificats.  
•  Revocació dels certificats (CRLs, OCSP, PSIS) 
•  Format de signatura (binaria (CMS) o text (XMLDSig) 
•  Metadades de la signatura.  
•  Modalitats de signatura: bàsica, avançada (CADES, XADES). 
•  Estructura de la signatura: enveloped, enveloping, dettached. 
•  Segells de temps (TimeStamps). 

 
 

   
 

Ciutadania 

 

Tràmit no presencial · Diners electrònics Pagament mitjançant DNI-e · Vot 

electrònic · Missatges sense possibilitat de rebuig · Constància de la 

correcta recepció dels missatges · Factura electrònica · Notificacions judicials 

electròniques · Contractes comercials electrònics · Missatges amb autenticitat 

assegurada · Immediatesa en els tràmits i gestions · Interactivitat · 
Descentralització · 

  
Administracions Eliminar / Retirar la signatura manual dels expedients · 

Desmaterialització de documents · Transaccions comercials electròniques 
· Decrets executius · Crèdits de seguretat social · Contractació pública · Disminució 

de costos · Interconnexió d’informació · Eficàcia i eficiència en la gestió · 
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5.9. Portasignatures electrònic 
 

 
 

Certificat digital: És un fitxer de programari o un element de maquinari que 
conté la identificació del/de la seu/va propietari/ària i la clau privada d’aquest, 
i que li permet signar documents digitals o qualsevol altre element informàtic, 
així com identificar-se amb seguretat davant dels dispositius electrònics que 
ho sol�licitin. El certificat permet realitzar un conjunt d'accions de manera 
segura i amb validesa legal: signar documents, entrar a llocs restringits, 
identificar-se davant l'Administració, etc. 

Els certificats digitals tenen, igual que el DNI, data de caducitat per tal 
d’augmentar la seguretat, amb la diferència que poden ser anul�lats o revocats 
voluntàriament o bé per iniciativa de l’entitat emissora de certificats. 

Enllaç a l'Agencia Catalana de certificació: http://www.catcert.cat/web/cat/index.jsp  
 

 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/
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6. La comunicació i la relació al medi electrònic  
 

Amb les noves tecnologies les formes de comunicar-se han canviat i les 
empreses i organitzacions estan obligades a adaptar-se a les noves 
tendències. 
 
Actualment es potencien els missatges de cortesia tant via correu electrònic 
com per SMS. Ens agrada rebre una confirmació del banc quan fem una 
despesa superior a un import determinat, i que el dentista enviï un recordatori 
per SMS de quan tenim visita, o les subscripcions a butlletins i revistes 
electròniques que ens arriben puntualment i ens permeten estar al dia dels 
temes que ens interessen.  
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També les línies de formació han anat evolucionant i la pionera Universitat a 
Distància s'ha estès i ha cobrat noves formules. Els cursos On-line i e-
learning van guanyant terreny als presencials doncs permeten estalvi de 
temps en desplaçament, dedicar el temps que volem i quan volem a cada 
formació i tutories personalitzades. 

 
 
 
D'altra banda l'explosió de les xarxes socials en el món que ens envolta i la 
seva introducció de forma natural en la vida quotidiana, obliga a les 
administracions públiques a integrar-les com a eines de comunicació en la 
seva gestió. Són un impuls per a la transparència administrativa i per 
afavorir la participació en temes culturals, lúdics i de definició del pla de 
millora de les ciutats. Són també un mitjà que permet als polítics apropar-se a 
la ciutadania, a donar resposta a les seves inquietuds i tenir una comunicació 
contínua i fluida. 
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Facebook i Twitter 
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 Blogosfera: 
 

 
Entrevista per Internet: 
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Comunicació Audiovisual 
 

 
 
 

 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/ 
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7. BIBLIOGRAFIA i Enllaços d'interès  
 

 
• Portal Administración electrónica: 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_Inicio&langPae
=es  
 

• Esquema  Nacional de Seguretat (Real Decreto 3/2010): 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P400228127376657841
6&langPae=es  
 

• Esquema Nacional de Interoperabilidad: 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_General&l
angPae=es&iniciativa=145  
 

• Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas (Consejo de Ministros 20 de 
junio de 2008): http://www.mpt.es/areas/funcion_publica/iniciativas/normativa_es.html  
 

• Ley de acceso electrónico de los ciudadanos  a los Servicios Públicos (Ley 11/2007): 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html#  y 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/123
52   
 

• Ley de uso de medios  electrónicos en  el Sector Público de Cataluña  (Ley 29/2010):  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l29-2010.html    y   
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13843 
 

• Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 17/2009):  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html  y http://www.meh.es/es-
ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Paginas/Anteproyecto.aspx  

 
• Ley para adaptación a la ley sobre el libre  acceso a las actividades de servicio y su ejercicio 

(Ley 25/2009, OMNIBUS): http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.html   
 

• Logo Administración Electrónica (MPTyAP): 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P804924061272303754870&
langPae=es&detalleLista=PAE_13037330178513145  
 

• Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011) : http://www.economiasostenible.gob.es/  
 

• OpenData BCN: http://w20.bcn.cat/opendata/  
 
• Presentació Open Data BCN (Marc Garriga): http://www.slideshare.net/mgarrigap/opendata-

en-el-ararteko 
 

•  Presentació SmartCitys BCN (Marc Garriga): http://www.slideshare.net/Barcelona_cat/smart-
city-bcn 
 

• OpneData GenCat: http://dadesobertes.gencat.cat/es/ajuts.html  i El projecte dades obertes de 
la Generalitat de Catalunya: http://dadesobertes.gencat.cat/ca/projecte-opendata.html 
 

• Open Data: EL PAIS: CTIC promueve el uso de los datos abiertos en España: 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/CTIC/promueve/uso/datos/abiertos/Espana/elpeputec/
20110405elpeputec_8/Tes  
 

• Consorci AOC  (Administració Oberta de Catalunya) :  http://www.aoc.cat/index.php/    
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• CatCert (Agència Catalana de Certificació): http://www.catcert.cat/web/cat/index.jsp  

 
• Diputació de Barcelona- Projecte e-dibam: 

http://www.diba.es/assistenciagovernlocal/eadministracio/edibam.asp  
 
• Informe sobre la implantació de l’e-administració al món local (AOC): 

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/3064 
 

• L'actuació administrativa automatitzada en l'àmbit de les administracions publiques: 
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Col_leccio%20Estudis%20de%20Recer
ca%20Digital/3%20Actuacio%20administrativa%20automatitzada/alamillo_urios_actuacio_ad
m_automatitzada.pdf 

 
• Arxius i Gestió Documental 

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGP C/Arxius_i_Gestio_Document
al/00_Actualitat/Moreq2/MoReq2_TextCA_20100727.doc  

 
• http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/ 
 

 

 



Projectes urbans

El disseny de vies per a ciclistes. La seva integració en la trama urbana.
José M. Fonseca, doctor enginyer de camins i catedràtic de l’Escola d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de la Universitat Politècnica de Madrid.

Criteris per al control de qualitat de projectes i obres municipals.
Joan Manuel Llopis, enginyer de camins, canals i ports, i director de Gestió d’Obres de
Proeixample.

El nou edifici del DHUB. “El futur del Disseny Hub Barcelona s’està construint a la plaça de
les Glòries. Un edifici de 30.000 metres quadrats que agruparà el Museu de les Arts
Decoratives, el Museu Tèxtil i d’Indumentària, i el Gabinet de les Arts Gràfiques, i que es
convertirà en un punt de referència en l’escena del disseny”.
Àngel Sánchez, director general de BIMSA.
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PROYECTOS URBANOS

“El diseño de vías para ciclistas.
Su integración en la trama urbana”

José Mª Fonseca García
Dr. Ingeniero de CaminosBarcelona, 17 de junio de 2011



1.- TERMINOLOGIA

1.1.- SEGUIMIENTO HISTÓRICO

 PISTAS CICLISTAS

VIAS CICLISTAS

RED CICLISTA

ITINERARIO CICLISTA



1.2.- SITUACION ACTUAL

 CARRIL BICI
- Separarlo 0,80m de la circulación de vehículos
- Carril bici unidireccional adosado 2m
- En calzada 1,70 a 2m
- A contracorriente de 2 a 2,5m, incluyendo banda de separación
-Coutilización tráfico-carril bici

anchura min. 2,25m
anchura máx. 2,60m

- Uso peatonal y ciclista:
Unidireccional 1,75 a 2,50m
Bidireccional 2,75 a 3,50m

1.- TERMINOLOGIA



CARRIL BICI, Barcelona

José Mª Fonseca García



VIA  ADOSADA → CARRIL  ACERA – BICI

Unidireccional 1,75 a 2,50m 

Bidireccional 3m

VIA SEGREGADA

ITINERARIO CICLISTA
En la red viaria (anchura insuficiente)
Parques, campus…

1.2.- SITUACION ACTUAL



VIA ADOSADA, Madrid

José Mª Fonseca García



SOLUCIÓN VÍA 
CICLISTA ADOSADA

Proyecto preterido de 
Madrid, Ciudad Universitaria



VIA SEGREGADA, Colmenar Viejo (Madrid)



2.- PLANEAMIENTO

2.1.- VIAS EX NOVO

2.2.- ADECUACION DEL VIARIO: CENTRO HISTÓRICO

2.3.- INTEGRACIÓN EN LA TRAMA URBANA

PUNTOS CRÍTICOS Y PUNTOS DE CONFLICTO

RESALTOS (SÍMIL HIDRÁULICO)

BAJADA DEL CICLISTA DE LA BICICLETA



ELIMINACIÓN DE 
PUNTO DE 
CONFLICTO

Giro a la izquierda

Centro Histórico de Bonn

José Mª Fonseca García



3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL
3.1.- GEOMETRÍA (SECCIÓN GEOMÉTRICA)

Parámetros fundamentales

Anchura “a”
Radio de giro “R”
Pendiente “p”
Altura “h”
Longitud “l”

Entre 15 y 30 km/h “a”= 1m (1 ciclista)

A mayor velocidad, mayor anchura de la vía

a = 0,74m
h desde 2 a 2,25 m (Gálibo)
l desde 1,75 a 1,90m



3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL
3.1.- GEOMETRÍA (SECCIÓN GEOMÉTRICA)

Resguardos: cabeceo 0m
balanceo 0,25m
serpenteo 0,25m

Anchura carril bici: mínimo 2m (2 ciclistas)

Capacidad de una vía: 2000 b/h

Capacidad de 2 vías: 4000 b/h



3.2.- SECCIONES TRANSVERSALES

Anchura “a” desde 4m a 5m
Con tráfico peatonal mínimo 2m
Total 7m

En anillo verde de Madrid 6m

3.3.- INTEGRACIÓN EN EL VIARIO

3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL



Cierre del anillo verde de Madrid 

José Mª Fonseca García



Cierre del anillo verde de Madrid 

José Mª Fonseca García



Cierre del anillo verde de Madrid 

José Mª Fonseca García



3.4.- ALZADO (PERFIL LONGITUDINAL)

Distancia de visibilidad de parada

RODEOS, REDUCCIÓN DE RAMPA/ PENDIENTE

3.5.- PLANTA DE LA RED CICLISTA

Radios de curvatura no menor de 10m
Pendiente transversal 2%
Pendiente longitudinal no mayor de 5%

3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL



Las vías ciclistas y el transporte en la ciudad

100 %

% de transporte en bicicleta

1 2 3

Índice de motorización

(ó P.I.B.)

90 %

55 %

30 %

Longitud media del 
recorrido (movilidad)

2
3

4
5 km

Sin vías 
ciclistas

Con vías 
ciclistas

Fuente: Manual para el planeamiento, proyecto y 
ejecución de pistas ciclistas. J.M. Fonseca





3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL

3.6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS

ARBOLES/ ARBUSTOS

CUNETAS DE DELIMITACIÓN: DRENAJE

BALIZAMIENTO

SEÑALIZACIÓN

MOBILIARIO URBANO

MEDIOAMBIENTE : PANTALLAS ANTIRUIDO/ VEGETACIÓN



3.6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS

 IMBORNALES

Orientación 
correcta de la rejilla



3.6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS
 TRÁFICO (CONTEO)

José Mª Fonseca García



3.7.- Tipos de firmes

3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL

José Mª Fonseca García

Hormigón 
magro



Construcción vía anillo verde de Madrid

José Mª Fonseca García



Lechada asfáltica

José Mª Fonseca García



Mezcla bituminosa fina (microaglomerado)

José Mª Fonseca García



Losetas

José Mª Fonseca García



3.8.- Sección estructural del firme

3.- DISEÑO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL



Fuente: elaboración propia





4.- SEGURIDAD VIAL

• 4.1.- “Efecto garrote” en el cambio brusco 
de dirección

• 4.2.- Paso de carril bici a vía adosada: 
Paradigma de Bonn



DETALLE DE GIRO A LA IZQUIERDA

PASO DE CARRIL BICI A VIA ADOSADA José Mª Fonseca García



4.3.- Giros controlados por semáforos
Giros no controlados

GIROS DIRECTO Y SEMIDIRECTO



CRONOLOGÍA DE GIROS

A LA IZQUIERDA

José Mª Fonseca García



ANALISIS DE GIROS EN UNA 
INTERSECCIÓN TIPO

José Mª Fonseca García



José Mª Fonseca García



4.4.- Giro a la derecha

 Ramales independientes 
(ausencia de puntos de conflicto)

 Acomodo en intersecciones

 Adaptación de glorietas



José Mª Fonseca García

QUIEBRO DE UNA VÍA (CURVA Y CONTRACURVA)



4.5.- Giros a la izquierda: 
dársenas de espera

Directo: R=100

Semidirectos (90º) R ‹ 100

Indirectos (derecha + izquierda) R › 100



DÁRSENAS EN 
INTERSECCIÓN



5 .- PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

5.1.- Definición geométrica de las vías 
ciclistas

5.2.- Trazado y tráfico:
• En el viario existente: encaje
• Plano de planta y alzado longitudinal
• Reducción de pendientes/ rampas

– Trayectoria de rodeo (planta)
– Trayectoria cortada (alzado)

• Canaletas en escalones
• Cremalleras





6.- GESTION

• 6.1.- Las redes ciclistas dinámica

– Cambio de itinerarios
– Correctores de red



RED CICLISTA EN 
EL CASCO 

HISTÓRICO DE 
BONN



Acceso al centro 
histórico por el puente 
Kenedy



7.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

7.1.- El firme de la vías ciclistas

7.2.- El pavimento

7.3.- El drenaje (superficial y profundo)

7.4.- Obstáculos por obras
Hojarascas en el pavimento







8.- RED CICLISTA URBANA

8.1.- Diferencia con interurbana

8.2.- Adecuación del tipo de vía ciclista al 
viario existente

8.3.- Intermodalidad



• INTERMODALIDAD



ANTIGUA VÍA DEL 
TRANVÍA DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA



Integración de la 
vía ciclista en el 
escenario urbano





8.- RED CICLISTA URBANA
• 8.4.- Desarrollo de la red ciclista por fases



BARCELONA



Centro histórico 
de Viena



8.- RED CICLISTA URBANA

8.5.- Tratamiento de intersecciones

– En cruz 
– En glorieta



8.6.- La red ciclista en los nuevos  
desarrollos urbanísticos

– Continuidad de la vía
– Coutilización con otros usos: trasporte 

público, privado, peatonal
– Conexión de la nueva red con las redes 

existentes
– Detección, definición e identificación de 

puntos críticos y su corección
– Localización de puntos de conflicto para su 

eliminación o su tratamiento



9.- FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICIDAD

9.1.- Formación



VALLADOLID

SITUACIONES PELIGROSAS



BOLARDOS CRIMINALES, SEPARADORES EN 
VÍA CICLISTA BIDIRECCIONAL



9.2.- Investigación

KMS DE VÍAS CICLISTAS EN 
FUNCIÓN DE LA POBLACIÓN Y 
DE LOS DESPLAZAMIENTOS

KmRw= Km de vías ciclistas
EW= Población
RF= Viajes (desplazamientos) 
ciclistas
TG= día



9.3.- Publicidad





• 1993

• AÑO DE LA 
BICICLETA EN 
SALZBURGO



10.- BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Bicicleta y ciudad 2008 Fundación movilidad
 La bicicleta en la ciudad 1999 
Carril bici 2003
Manual de pistas ciclistas 1985La bicicleta como 

medio de transporte 2006
Recomendaciones para el diseño de glorietas

1990-1995
Planes directores de bicicleta 1997-2005



10.- BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden en 
Nordrhein- Westfalen

• Architekten und Stadtplaner

TRR (Transportation research record) 1993-2008 
“Bicycle and Pedestrian” Research (nº
1405,1438,1441,1502 y siguientes)

Bicycle Transportation 1980 y sucesivas ediciones



El silencio en la ciudad

La silueta de la bicicleta

El melodioso ruido de los 
engranajes

El cuasi silencio murmullo de 
las ruedas

Un toque melódico al 
sentimentalismo

La presencia de la bicicleta en la 
ciudad viva

El arte y la belleza urbana

El camino sempiterno de la 
convivencia

JOSÉ MARÍA FONSECA
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N o u   e d i f i c i   D H U B
La transformació de la plaça de les Glòries. Antecedents
Des que l’any 1859 Idelfons Cerdà, en el seu Pla de l’Eixample, va singularitzar el punt d’encreuament de l’Av. Meridiana, la Diagonal i la Gran Via amb un gran
espai urbà, totes les propostes globals de ciutat han mantingut el paper de la Plaça de les Glòries com a un dels focus essencials de la xarxa urbana, i per tant, de
la configuració mateixa de la ciutat. Malgrat això, la plaça ha continuat essent, en el decurs del temps, un gran buit urbà pendent de concreció definitiva.
En els darrers anys, diverses propostes urbanístiques han alterat substancialment la configuració del quadrant nord‐est de la ciutat estructurat per l’Av. Meridiana
i l’Av. Diagonal amb el vèrtex situat sobre la Plaça de les Glòries: l’obertura de la Diagonal fins al mar i el desenvolupament urbanístic del front litoral Besòs cap ag ç g p p
llevant, la transformació de la Sagrera amb la futura estació de l’AVE cap al nord, i la concreció urbanística del sector 22@.
Conjuntament, totes aquestes operacions urbanes en relació amb la ciutat consolidada de l’Eixample tradicional, tenen com a centre gravitatori la pròpia plaça, la
qual recupera la centralitat que el Pla Cerdà li havia atribuït.

Instruments per a la transformació
El Programa d’Actuació Municipal de l’any 2003 va incorporar la voluntat del govern
municipal d’iniciar una reforma de la plaça de les Glòries i el seu entorn. Atenent a
aquest compromís municipal, el mateix any, l’Ajuntament de Barcelona i els
representants de les entitats veïnals i ciutadanes de la plaça i barris propers van
constituir la Comissió de Seguiment per al projecte de remodelació de la plaça de les
Glòries i el seu entorn.
L’octubre de 2005, per Decret de la Primera Tinença d’Alcaldia, es va acordar iniciar el
procediment per a la redacció de la “Modificació del PGM en l’àmbit de la plaça de les
Glòries i el seu entorn” la qual fou aprovada definitivament per la Subcomissió
d’Urbanisme del municipi de Barcelona en sessió 28/12/2007 i publicada al DOGC el dia
1/04/2008.
Les conclusions derivades de reunions de la Comissió de Seguiment per al projecte de
remodelació de la plaça de les Glòries i el seu entorn es van recollir en un document
resum anomenat “Compromís per Glòries”, signat pels representants de l’Ajuntament de
Barcelona i de les diferents associacions veïnals de l’àmbit el 20/03/2007 i que EQUIPAMENTS I 

Plaça de 
les Glòries

Objectius de la MPGM de la plaça de les Glòries i el seu entorn
• Configurar aquesta àrea de la ciutat com a una peça bàsica de centralitat urbana,

aprofitant la seva situació estratègica

constitueix, des d’aleshores, la referència per al desenvolupament de la transformació.

CENTRE DEL DISSENY

OFICINES ONA

NOU MERCAT 
ENCANTS

• Consolidar la Plaça com a pol d’atracció gràcies a la implantació de nous
equipaments (entre els que destaquen el futur Centre del Disseny i el Nou Mercat
dels Encants)

• Potenciar l’enclavament com a node de redistribució modal del flux d’entrada a la
ciutat.

17 de juny de 2011
v5

ciutat.
8/04/2011Àmbit MPGM Plaça de les Glòries i entorn



N o u   e d i f i c i   D H U B
Actuacions de transformació de la Plaça de les Glòries impulsades per BIMSA

NOVA VIALITAT
Projecte bàsic redactat

EQUIPAMENTS I EDIFICI ‘ONA’ D’OFICINES MUNICIPALS

Projecte bàsic redactat

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
GRAN VIA

NOU MERCAT DELS ENCANTS

Projecte bàsic redactat

NOU MERCAT DELS ENCANTS

Obra en execució

CENTRE DEL DISSENY

Obra en execució

17 de juny de 2011
v5

Vista aèria de l’àmbit (08/04/11)



N o u   e d i f i c i   D H U B
Actuacions desenvolupades per part de BIMSA a l’àmbit:

NOVA VIALITAT
• Enderroc de l’actual estructura viària en alçada i substitució de la

mateixa per una gran plaça a nivell.
• Canalització dels fluxos d’entrada i sortida a la ciutat mitjançantCanalització dels fluxos d entrada i sortida a la ciutat mitjançant

dos túnels subterranis: el d’entrada seguint el traçat de la
Diagonal i el de sortida seguint el de la Gran Via

• Redacció del “Projecte executiu túnels viaris i avantprojecte
vialitat en superfície” contractada. Hores d’ara es disposa del
projecte bàsic redactat.projecte bàsic redactat.

URBANITZACIÓ
La qualificació com a zona verda de la major part de la plaça serà el
referent de partida per a la proposta urbanística. Es fonamenta en la
t f ió i f t t l ià i t à illtransformació infraestructural viària que permetrà una millora
qualitativa de l’espai públic, de tal manera que es podrà gaudir d’un
espai unitari i donar continuïtat als eixos principals a través del parc.

EQUIPAMENTS

CENTRE DEL DISSENY ‘DHUB’ NOUMERCAT DELS ENCANTS EQUIPAMENTS I OFICINES MUNICIPALS “ONA”
Equipament que Reubicació de la Edifici d’ús mixt aEquipament  que 
tindrà la funció de 
reunir les diverses 
col∙leccions d’arts 
aplicades de la 
ciutat que avui 
t di

Reubicació de la 
Fira de Bellcaire‐
Encants Vells man‐
tenint la sensació 
de compra a l’aire 
lliure gràcies a la 

t ió d’

Edifici d ús mixt a 
que combinarà un 
edifici d’oficines 
municipals i un 
sòcol destinat a 
allotjar diferents 

i t

8/04/2011

estan disperses o 
emmagatzemades.

construcció d’una 
coberta triangular 
de 24 metres 
d’alçada que aixo‐
plugarà l’activitat.

equipaments 
(centre de barri i 
auditori). 
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N o u   e d i f i c i   D H U B
El Centre del Disseny – DHUB

L’Edifi i d l Di H b B l (DHUB) i d à l f ió d i l di l l i i l i d l M d L A D i l M Tè il i d lL’Edifici del Disseny Hub Barcelona (DHUB) tindrà la funció de reunir les diverses col∙leccions i els equips del Museu de Les Arts Decoratives, el Museu Tèxtil i de la
Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques amb l’objectiu de convertir‐se en un referent en la visualització i promoció del disseny, en la investigació tant de les
seves arrels com les seves tendències de futur, així com en l’experimentació de noves propostes.

A l’edifici, projectat per l’equip de MBM arquitectes, hi conviuran i s’hi generaran diferents activitats:
• Gestió Patrimonial de les col leccions (exposició conservació recerca i documentació)• Gestió Patrimonial de les col∙leccions (exposició, conservació, recerca i documentació)
• Anàlisi i diagnosi de la situació present del disseny i de les seves diferents àrees (disseny del producte, disseny de la informació, disseny del vestit i

disseny de l’espai)
• Recerca en col∙laboració amb empreses i institucions docents.

El t i à d t t d’ lt f i l i d l t d l di tit t i d i úbli i l d l t i t bé l úbliEl centre anirà adreçat, entre d’altres, a professionals i empreses del sector del disseny , entitats privades i públiques vinculades al sector i també al públic en
general. Tot plegat comporta una concepció dels espais flexible i versàtil que permeti, per contra, usos molt concrets i específics Per tal d’allotjar totes aquestes
activitat i a més de les zones destinades a usos generals, es preveuen els següents espais:

• Oficines: àrees de treball per al personal del Centre
• Sales polivalents espais per a la recerca: aules independents on tindran lloc les• Sales polivalents‐ espais per a la recerca: aules independents on tindran lloc les

activitats relacionades amb la transmissió de coneixement i reflexió respecte el
disseny.

• Tallers Didàctics: espais educatius per a la difusió del disseny als visitants.
• Sala de pantalles: espai per a la interacció digital per tal de potenciar la utilització i

ti it ió d l i t l l t lt loptimització de les xarxes virtuals al sector cultural.
• Sala de reserves: àrea de gestió de col∙leccions, per a garantir la conservació de les

peces expositives des que entren al Centre fins que són exposades al públic.
• Sala de exposicions: àrees obertes al públic per a exposicions temporals de curta i

llarga durada.
• Botiga: destinada a la venda de productes relacionats amb les exposicions temporals i

amb la temàtica del DHUB.
• Cafeteria i restaurant
• Auditori – sala d’actes amb capacitat fins a 340 persones

C t d D t ió t d i f ió i i b l t

8/04/2011

• Centre de Documentació: centre de recursos, informació i serveis que amb el suport
d’una col∙lecció documental especialitzada i un ús efectiu dels recursos tecnològics
disponibles, recolzi el desenvolupament de les activitats del DHUB.

Així mateix, s’incorporarà part de l’espai exterior com a part del DHUB: l’“Espai públic
Landart”, concebut com un sistema d’enllumenat tipus matrix que generarà narracions

17 de juny de 2011
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8/04/2011Landart , concebut com un sistema d enllumenat tipus matrix que generarà narracions
visuals segons el contingut digital que se li doni i que interaccionarà amb els vianants.



N o u   e d i f i c i   D H U B
Definició arquitectònica i descripció de l’execució de l’obra

El C d l Di DHUB é difi i i l d l i i l l d’ llib l à i d’ i úbli fí i SEl Centre del Disseny‐DHUB és un edifici singular desenvolupat principalment sota rasant per tal d’alliberar el màxim d’espai públic en superfície. Sota rasant
s’allotjaran les grans sales d’exposició, l’àrea d’investigació i ensenyament i la sala d’actes. La part aèria de l’edifici conforma un voladís sobre la plaça i allotjarà el
vestíbul el restaurant, la botiga, sales d’exposicions, oficines, i altres serveis complementaris.

La il∙luminació natural i la relació amb l’exterior s’aconseguirà amb un fossar ‐aprofitant la diferència de nivells ‐ amb un gran llac com a protagonista.

Els paquets d’execució d’obra
El Centre del Disseny s’executa per fases:

• Ja finalitzades:
Obtenció de sòl i enderrocs de locals existents Obtenció de sòl i enderrocs de locals existents

 Obres prèvies: desviament de col∙lector, llosa sobre la volta del metro,
pantalles perimetrals i condicionament del solar, ...

• Actualment en execució:
Fonaments estructura tancaments interiors revestiments interiors Fonaments, estructura, tancaments interiors, revestiments interiors,
paviments, façanes, instal∙lacions bàsiques associades a estructura i
urbanització associada.

 Instal∙lacions específiques
 Aparells elevadorsp

• De propera execució:
 Biblioteca
 Pantalla de leds

I t i i i fi Interiorisme i museografia

17 de juny de 2011
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N o u   e d i f i c i   D H U B
Descripció del sistema constructiu

La complexitat funcional del Centre del Disseny‐DHUB així com la seva singular geometria es materialitzen amb una solució formal i estructural diferenciada per
zones.

Volumètricament , el Centre del Disseny‐DHUB es divideix en:

• Un gran “sòcol” semisoterrat per sota de la cota de la futura urbanització de la plaça de les Glòries, abraçat per pantalles en el seu límit amb l’estacióg p p ç , ç p p
de la línia 1 del Metro, amb la plaça de les Glòries i amb la traça del nou col∙lector Claperós en el tram que discorre pel carrer Badajoz.

• Un volum emergit de sis plantes i dos grans voladissos, que confereix el caràcter singular a l’equipament.
Voladius metàl∙lics

BLOC  2

Cota plaça Glòries
Cota plaça Glòries

BLOC 1 BLOC  3

Plaça Glòries

Estació Metro

La part emergida de l’edifici, de sis pisos, consta d’un

Pantalles perimetrals

BLOC 1 BLOC  2 BLOC  3
C/Badajo

La part emergida de l edifici, de sis pisos, consta d un
nucli central de formigó armat i dos grans voladius
construïts amb estructura metàl∙lica, més lleugera.

z

En planta, la part semisoterrada , construïda amb formigó armat en la seva pràctica totalitat es divideix en tres grans zones separades constructivament per juntes
de dilatació.

• Bloc 1, delimitada per l’estació subterrània del Metro L1 Glòries i per la projecció del cos que sobresurt de la cota de la plaça (bloc 2).
• Bloc 2, que coincideix amb la projecció en planta del cos principal

l d l d l bl l d l l l l ó / d
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• Bloc 3, delimitada pel bloc 2 i per la traça del nou col∙lector Claperós, tram c/Badajoz.



N o u   e d i f i c i   D H U B
Descripció del sistema constructiu

En aquesta imatge veiem la divisió en blocs de la part
semisoterrada de l’edifici durant la seva construcció.
Això ha permès avançar diferencialment en l’execució de
l’estructura, començant pel bloc 3 i avançant en direcció a l’av.
Meridiana.

La façana sud‐est de la part semisoterrada, formalitzada com un
gran mur cortina, està oberta al llac que es construirà com a part
de la urbanització associada a l’edifici, i proporcionarà llum i
visuals a les plantes sota la rasant de la plaça de les Glòries.

04/03/10
BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

La coberta dels blocs 1 i 3 formarà part del gran espai públic de la nova plaça
de les Glòries i per tant, el forjat té un gruix que en permetrà l’enjardinament ide les Glòries i per tant, el forjat té un gruix que en permetrà l enjardinament i
la urbanització superior.
Concretament, la coberta del bloc 3 és una llosa de formigó postesada de 40
cm de gruix, per tal de permetre les grans llums entre pilars a la sala
d’exposicions.
U d t ïd l’ t t d l bl 1 i 3 ’h t t l

11/05/10 11/05/10

Una vegada construïda l’estructura dels blocs 1 i 3, s’ha executat el mur
cortina de la façana sud‐est de tal manera que hores d’ara es treballa a
l’interior de l’edifici i a la coberta (pas d’instal∙lacions).

15/11/10 15/03/11 08/04/1115/03/11
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N o u   e d i f i c i   D H U B
Descripció del sistema constructiu

11/05/1009/03/10 08/09/10
l d d l l d’ l l d f ó ( b f d dConstructivament, la part emergida del Bloc 2 consta d’un nucli central de formigó armat (amb murs i forjats postesats per a donar rigidesa i centrar

les càrregues de l’edifici) i dos voladius d’estructura metàl∙lica, més lleugera. Aquestes són imatges de la construcció del nucli central de formigó.

15/11/10 15/11/10 15/11/10 31/01/11
Diferents vistes de la construcció de l’estructura metàl∙lica dels voladius. Cal destacar que es va construir una estructura metàl∙lica de protecció per tal d'evitar
afeccions a la via pública (trànsit de vianants, vehicles i tramvia) (Trambesòs) durant l’execució de la mènsula.p ( , ) ( )

31/01/1131/01/11 08/04/11
b d l’ àl li d l d l di d l bl l l l b i l’ l d f b d d l
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Un cop acabada l’estructura metàl∙lica del dos voladius del bloc 2, es va col∙locar la subestructura i l’aplacat de façanes amb xapa de zenc de tal
manera que hores d’ara la imatge des de l’exterior és la d’un edifici acabat. Actualment, en el bloc 2 es duen a terme treballs a l’interior.
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El 13/10/06 la Generalitat de Catalunya (Dept d’economia i Finances) i l’Ajuntament de Barcelona van signar unEl 13/10/06 la Generalitat de Catalunya (Dept. d economia i Finances) i l Ajuntament de Barcelona van signar un
Conveni per al finançament de la construcció de l’equipament Centre del Disseny.

INVERSIÓ APROVADA

Obres prèvies auxiliars (executades)
13 M€

(Obtenció de sòl i enderrocs, desviament col·lector Claperós i altres
S.Af. , llosa protecció metro + pantalles perimetrals)

Obres Edifici DHUB
Obra civil, instal·lacions bàsiques, escomeses i urbanització provisional,
instal·lacions específiques, aparells elevadors, pantalla de leds)

13 M€

76,8 M€

Obra civil biblioteca

Altres actuacions previstes
• Mobiliari Biblioteca
• Interiorisme, museografia i posada en marxa edifici DHUB

Assistències tècniques conjunt

3,1 M€

8 M€

Imatge virtual proposta 
CRONOGRAMA:

Assistències tècniques conjunt 8 M€

2 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T3 T2 T 4 T 1 T3 T 2 T 3 T 4 T 1 T2 T 3 T 4 T 1 T

Obtenció de sòl i enderrocs
Disponibilitat total  parcel·la

Desviament col·lector Claperós 2a i 3a fase i 3r tram pantalles
Fi desviament

Llosa protecció sobre volta Metro 
i 1er tram pantallesi 1er tram pantalles

Fi llosa

Obra civil, façanes, instal·lacions bàsiques associades a l’estructura, urbanització provisional i 2on tram pantalles 

Instal·lacions específiques

Aparells elevadors

2 0 0 8 2 0 1 1 2 0 1 22 0 0 9 2 0 1 0

p

Biblioteca

Pantalla de leds

Interiorisme/museografia
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Un edifici sostenible

’ difi i d l i ’h di i i i i l d li bi l ibili i d fi iè i è iL’edifici Centre del Disseny s’ha dissenyat incorporant criteris per a aconseguir un alt grau de qualitat ambiental, sostenibilitat i de suficiència energètica,
mitjançant:

• Una definició arquitectònica i constructiva que per si mateixes garanteixin una bona sostenibilitat respecte al consum d’energia (sostenibilitat passiva)
• Unes instal∙lacions que permeten assolir el màxim d’eficiència energètica i aprofiten les energies i recursos renovables.

Qualificació energètica
Durant la fase de projecte s’han realitzat diversos estudis per tal que l’edifici pugui assolir el màxim d’eficiència energètica.
S’ha fet una modelització del comportament energètic del Centre del Disseny comparant‐lo amb el que tindria un hipotètic edifici de referència, amb la mateixa
volumetria i orientació que l’edifici projectat, però amb unes condicions relatives a la pell i tancaments que complirien tan sols els mínim requisits del Codiq p j , p p q p q
Tècnic de l’Edificació. Com a conseqüència d’aquesta comparació es pot classificar l’edifici de projecte segons una escala que va de la A (més eficient) a la G
(menys eficient).
El que es compara en aquest estudi són les emissions de CO2 (expressades en Kg) produïdes per m2 de superfície. Les emissions de CO2 estan directament
relacionades amb el consum d’energia de l’edifici en funcionament.

Edifici amb la mateixa geometria  
amb pell s/ valors mínims Codi tècnic

Valor Centre del Disseny / 
Valor edifici de Referència

A L’edifici Centre del Disseny té uns valors 
d’emissions de KgCO2/m2 d’una tercera 

Concepte Edifici projectat 
Edifici de 
referència %

Classificació 

Projecte Centre del Disseny

amb pell s/ valors mínims Codi tècnic

Coeficient
Classificació energètica de l’edifici de 
f è i 1 00

part dels d’un edifici de referència

Classificació 
energèticaConcepte

(kg CO2/m2) referència 
(kg CO2/m2)

%
energètica

Emissions Climàtiques  6,7 27,7 0,24 A

Emissions ACS 0 0,4 0,09 A

Coeficientreferència : 1,00 energètica 
Edifici projectat

Classificació energètica del Centre del Disseny, en 
relació a un edifici de referència

, ,

Emissions Enllumenat 6,5 16,5 0,39 A

Emissions Totals 13,3 44,6 0,30 A
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N o u   e d i f i c i   D H U B
Un edifici sostenible

Principals elements de sostenibilitat passiva
• Gran estabilitat tèrmica i bona inèrcia respecte a les variacions de

temperatura i humitat gràcies al fet que l’edifici està soterrat en gran
part del seu volum construït.

Elements de sostenibilitat incorporats a les instal∙lacions:
Sanejament
• Recuperació d’aigües pluvials: es conduiran cap a un dipòsit de recuperació.

• Elements de protecció solar a totes les obertures de l’edifici
orientades a sud i sud‐est (elements exteriors, tractament de
l’envidrament).

• Doble envidrament a totes les obertures dels espais habitables, per
tal de disminuir el seu coeficient de transmissió tèrmica

• Utilització de canonades de baix impacte ambiental en la xarxa de
distribució de l’aigua: de polipropilè i polietilè en comptes de PVC

• Instal∙lació de pericons separadors de greixos (cuina‐restaurants)
Lampisteria

Útal de disminuir el seu coeficient de transmissió tèrmica.
• Integració de cèl∙lules fotovoltaiques en l’envidrament de la façana

del cos semisoterrat (orientació sud‐est)
• Ús de sistemes prefabricats en el procés constructiu de l’edifici (mur

cortina a la façana del cos semisoterrat, pell del volum emergit a base

• Ús d’aigua freàtica per a determinats usos com ara: reposició d’aigua del
llac, reg de les zones enjardinades, neteja, etc.

• Aixetes de mínim consum i temporitzades i fluxors regulables
Climatització

de panells de zenc, murs de gabions en comptes de murs de formigó
a la urbanització...)

• Ús de materials en part provinents de reciclatge (com per exemple
l’acer de les estructures i els panells de zenc de la façana)

• Fred i calor i aigua calenta sanitària mitjançant DH&C
• Secció de refredament gratuït a les unitats de climatització per a poder

refredar amb aire exterior en condicions exteriors favorables.
• Pre‐tractament de l’aire a les unitats de climatització.
Enllumenat
• Ús general d’enllumenat de fluorescència( llums de baix consum d’energia)
• Sistemes d’aprofitament de llum natural i control d’encesa i apagada de

l’enllumenat
• Il∙luminació de zones exteriors i façanes segons normativa de prevenció de

contaminació llumínica.
• Altres
• Instal∙lacions fotovoltaiques. L’electricitat generada s’incorporarà a la xarxa

de distribució generalde distribució general
• Gestió centralitzada de les instal∙lacions: optimització del seu

funcionament: control de la marxa i aturades d’equips, desconnexió en
períodes sense utilització, ajust segons altres condicionants (horaris d’ús,
ocupació, temperatures exteriors, etc.)

17 de juny de 2011
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IMATGES VIRTUALS DEL PROJECTE
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PLAÇA DE LES PLAÇA DE LES

REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EVOLUCIÓ DE L’ACTUACIÓ

PLAÇA DE LES
GLÒRIES CATALANES

PLAÇA DE LES
GLÒRIES CATALANES
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El Centre del disseny allotjarà les diverses col∙leccions d’arts aplicades (Museu de les Arts decoratives el Museu tèxtil i Indumentària i Gabinet de les Arts Gràfiques) avui ja
PROGRAMA FUNCIONAL
El Centre del disseny allotjarà les diverses col leccions d arts aplicades (Museu de les Arts decoratives, el Museu tèxtil i Indumentària i Gabinet de les Arts Gràfiques) avui ja
aglutinades en l’anomenat Disseny Hub Barcelona, un nou centre de l’Institut de Cultura de Barcelona destinat a promoure el coneixement i bon ús del món del disseny .

Per tal de permetre l’adaptació de la distribució de l’edifici a l’evolució de les necessitats funcionals i de gestió de l’equipament cultural, l’organització interna és homogènia i
neutra.
• La major part de la superfície de l’edifici se situa per sota del nivellLa major part de la superfície de l edifici se situa per sota del nivell

14.50 (nivell de la plaça de les Glòries) on s’ubiquen –en dues plantes i
una entreplanta‐ les activitats més denses: sala d’exposicions principal,
oficines, sales de reserva, d’investigació i d’ensenyament, així com els
serveis de gran concurrència, com ara la cafeteria i el restaurant. La

+34.98  Sala d’actes
vestíbul‐foyer i terrassa

+40.10 ‐ + 41.38 Planta tècnica  

coberta de la part subterrània té tractament d’espai públic i es
relacionarà amb la futura urbanització de la plaça. La il∙luminació
natural i la relació amb l’exterior s’aconsegueixen mitjançant un fossar ‐
aprofitant la diferència de nivells ‐ amb un gran llac com a protagonista.

L t è i d l’ difi i b d l i ll 14 50 f l dí +14.50 Vestíbul

+19.62/+24.74/+29.86  Sales d’exposició

+32.42  Sales de traducció simultània (sala d’actes)

Plaça de les Glòries

• La part aèria de l’edifici per sobre del nivell +14.50 conforma un voladís
sobre la plaça i allotja sales d’exposicions i altres serveis
complementaris, tot destacant una gran sala d’actes amb foyer i
terrassa al nivell +34.98.

• S’adequarà part de la superfície del Centre del Disseny per a la

14.50   Vestíbul

+ 10.50

Biblioteca 
Gestió de col∙leccions i entrada de mercaderies
Espais exposicions complementàries
Restaurant

• S adequarà part de la superfície del Centre del Disseny per a la
implantació de la biblioteca de barri del Clot. Tindrà uns 1.700 m2 de
superfície útil (2.080 m2 construïda) i s’ubicarà en les plantes +6,98 i
+10,50 de l’equipament.

• Al conjunt dels dos cossos de l’edifici s’hi accedeix mitjançant un únic
+6.98 

Biblioteca
Espais per a grans exposicions
Sala de pantalles
Gestió de col∙leccions
Vestíbul i Botiga

C/Àvila

vestíbul amb doble accés (des del c/Àvila i des de la plaça de les
Glòries).

+1 86

Oficines 
Sales de reserva i magatzems
Espais laboratori acció i despatxos auxiliars

Vestíbul i Botiga
Restaurant‐cafeteria i cuina

SUPERFÍCIES

‐1.50  Planta tècnica

+1.86  Espais laboratori ‐ acció i despatxos auxiliars                                                    
Tallers didàctics, de Restauració i de Manteniment
Centre de documentació

Àmbit

Sobre planta +14,50

Sota planta +14,50

Sup.construïda
(sostre)

Sup. útil 
(sostre) 

6.414 m2

22.938 m2

4.847 m2

20.065 m2
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N o u   e d i f i c i   D H U B

1. Planta tècnica

2. Terrassa

15. Dipòsits d’aigua

16. Zona d’accés a exposicions i pantalles

8. Biblioteca

9. Cuina

seccions i funcions específiques

3. Sala d’actes

4. Sales d’exposicions

5. Vestíbul

17. Passadís de oficines del DHUB i Laboratori

18. Magatzem

19. Gestió de col∙leccions

10. Botiga

11. Centre de documentació / Dipòsit de llibres

12. Planta tècnica i instal∙lacions

6. Sala auxiliar (auditori)

7. Office

20. Restaurant

21. Bar

13. Centre de documentació/Sala de lectura

14. Sala de pantalles

1 33 6 1

2

4

7

2

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5
1010

5 12

5 5

5

12
5 12

secció 1 secció 2
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N o u   e d i f i c i   D H U B

1. Planta tècnica

2. Terrassa

15. Dipòsits d’aigua

16. Zona d’accés a exposicions i pantalles

8. Biblioteca

9. Cuina

seccions i funcions específiques

3. Sala d’actes

4. Sales d’exposicions

5. Vestíbul

17. Passadís de oficines del DHUB i Laboratori

18. Magatzem

19. Gestió de col∙leccions

10. Botiga

11. Centre de documentació / Dipòsit de llibres

12. Planta tècnica i instal∙lacions

6. Sala auxiliar (auditori)

7. Office

20. Restaurant

21. Bar

13. Centre de documentació/Sala de lectura

14. Sala de pantalles

1

4

4

7

4

991111

1919

168 17178 1710

12 13 15 12 12 185 512 13 15 12 12 185 5

secció 3
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Programa funcional per plantes (cota ‐1 50)
1. Accés / escales

2. Vestíbul

3. Magatzem

Programa funcional per plantes (cota   1.50)

4. Sala de bombes

5. Passadís / circulacions

6. Dipòsits d’aigua

1

23

46
15
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Programa funcional per plantes (cota +1 86)
1. Nuclis de comunicació vertical

2. Vestíbul

3. Sales de reserva

Programa funcional per plantes (cota  +1.86)
8. Tallers didàctics

9. Magatzems i manteniment

10. Instal∙lacions

4. Tallers d’experimentació

5. Taller de restauració de peces

6. Centre de documentació

7. Oficines

11 9 1

1

38

1

9

6

10
4 5

1
78

2

1 10

1
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Programa funcional per plantes (cota +6 98)
1. Nuclis de comunicació vertical

2. Vestíbul

3. Espai d’exposicions

Programa funcional per plantes (cota  +6.98)
8. Restaurant

9. Sala de pantalles

10. Gestió de col∙leccions i manteniment

4. Botiga

5. Biblioteca

6. Cuina

11. Instal∙lacions

7. Cafeteria

1 1

1

1

1 345
10

2

7

6

1

1

11
9

8

1
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Programa funcional per plantes (cota +10 50)
1. Nuclis de comunicació vertical

2. Biblioteca

3. Restaurant

Programa funcional per plantes (cota  +10.50)

4. Sala de clicks

5. Gestió de reserves –càrrega i descàrrega

6. Central de seguretat

7. E.T.

1

1

1

4

1

2

6

1

2

1

5

7

1
3
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Programa funcional per plantes (cota +14 50)
1. Accés (des de plaça de les Glòries)

2. Altres nuclis de comunicació vertical

Programa funcional per plantes (cota  +14.50)

1 2

2

2

2
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Programa funcional per plantes (cotes +19 62 +24 74 +29 86 +32 42 i +34 98)

1. Nuclis comunicació vertical

2. Espai exposicions

3 Lavabos

Programa funcional per plantes (cotes +19.62, +24.74, +29.86, +32.42 i +34.98)

1. Nuclis de comunicació vertical

2. Espai exposicions

3 Lavabos

1. Nuclis de comunicació vertical

2. Espai exposicions

3 Lavabos

1. Nuclis de comunicació vertical

2. Espai exposicions

3 Lavabos3. Lavabos 3. Lavabos

4. Terrassa

3. Lavabos

4. Terrassa

5. Sala auxiliar a sala d’actes

6. Sala d’actes

3. Lavabos

4. Terrassa

5. Office

6. Sala d’actes

7. Foyer

6 6

1
3 3 3 3

5

1

1

12

1

1

12

1

1

12

1

1

12

5

4

1

4

5

17 de juny de 2011
v5

Planta cota +19.62 Planta cota +24.74 Planta cota +29.86 Planta cota +34.98



N o u   e d i f i c i   D H U B
RELACIÓ DE PROFESSIONALS I EMPRESES  (1/2) 

Projecte Centre del Disseny MBM ARQUITECTES

Estudis geotècnics solar G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

Estudi de Seguretat i Salut (projecte) INGEA

Proposta de criteris ambientals pel Centre del Disseny SaASN
Y

Proposta de criteris ambientals pel Centre del Disseny SaAS

Project Management Centre del Disseny i entorn UTE GPO - SCEPS

Coordinació de Seguretat i Salut Centre del Disseny SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

Centre del Disseny: obra civil, façanes, instal·lacions bàsiques ass.a estructura, urb.provisional i 2on tram 
pantalles perimetrals

UTE ACCIONA - COPCISA

TR
E 
D
EL
 D
IS
SE
N

pantalles perimetrals

Centre del Disseny - instal·lacions  (climatització, calefacció, ventilació, comunicacions, seguretat, gestió, 
electricitat i instal·lacions mecàniques)

UTE SURIS-ACCIONA-COPCISA

Centre del Disseny - aparells elevadors SCHINDLER S.A

C t l d Q lit t Ob d l C t d l Di PAYMACOTAS

CE
N
T

M
BI
T

Control de Qualitat Obra del Centre del Disseny PAYMACOTAS

Desviament antic col·lector Escultors Claperós i llosa de protecció estació L1 de Metro

Projectes Executius desviament col·lector Escultor Claperós i llosa de protecció volta del Metro L1 ESTEYCO

IA
RS

  A
   
L’ 
ÀM Obra desviament del col·lector 1a fase CISTERÓ

Obra desviament del col·lector 2a fase UTE SACYR SCRINSER

Obra desviament del col·lector 3a fase SACYR

Obra llosa de protecció sobre la volta del metro COMSA

CI
O
N
S 
  A

U
XI
L Obra llosa de protecció sobre la volta del metro COMSA

Control Qualitat desviament col·lector Escultors Claperós PAYMACOTAS

Control Qualitat  llosa de protecció sobre la volta del Metro INTEMAC

Direcció d'obra del desviament del col·lector Escultor Claperós ESTEYCO

C di ió S t t i S l t D i t C l l t E lt Cl ó (1 F ) ORIOL LLOP FELIU

AC
TU

AC Coordinació Seguretat i Salut Desviament Col·lector Escultor Claperós (1a Fase) ORIOL LLOP FELIU

Coordinació Seguretat i Salut Desviament Col·lector Escultor Claperós (2a Fase i 3a fase) PAYMACOTAS

Coordinació Seguretat i Salut de la llosa de protecció sobre la volta del metro ARDANUY
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N o u   e d i f i c i   D H U B
RELACIÓ DE PROFESSIONALS I EMPRESES  (2/2)

O
N
S 
  

 L’
 À
M
BI
T Gestió de sòl i enderrocs

Gestió de sòl a l'àmbit del Centre del Disseny CRM

Enderroc de les edificacions existents a l'àmbit CONTROL DEMETER

AC
TU

AC
I

AU
XI
LI
AR

S 
 A
  

Direcció d'obra de l'enderroc de les edificacions existents a l'àmbit GECSA

Coordinació Seguretat i Salut de l'enderroc de les edificacions existents a l'àmbit TRESAT

Redacció de projecte d'adequació de l'accés a l'estació de Metro de Glòries MBM ARQUITECTES

Assistència tècn. a la redacció de projecte i D.O de l'obra adequació de l'accés a l'estació de Metro de ESTEYCO

A
ÀM

BI
T 
  

EO
SL
  2
01
0

Glòries
ESTEYCO

Coordinació Seguretat i Salut  de l'obra adequació de l'accés a l'estació de Metro de Glòries SERVEI PREVENCIO GAUDI

Obres d'adequació de l'accés a l'estació de Metro de Glòries ACSA

Projecte executiu i Direcció d'Obra connexió de l'edifici DHUB a la xarxa d'aigües freàtiques JG&ASOCIADOS

CI
O
N
S 
  A

   
L’ 
À

N
ÇA

M
EN

T 
  F
E

Projecte executiu i Direcció d'Obra connexió de l'edifici DHUB a la xarxa DH&C per a la seva climatització JG&ASOCIADOS

Projecte executiu i Direcció d'Obra connexió de l'edifici DHUB a la xarxa urbana de DH&C JG&ASOCIADOS

Obra de connexió de l'edifici DHUB a la xarxa municipal d'aigües freàtiques i instal·lació interior 
d'aprofitament d'aquestes

ACSA

AC
TU

AC
AM

B 
  F
IN
AN

p q

Obra de connexió i instal·lació interior de l'edifici DHUB  a la xarxa municipal de recollida pneumàtica de 
residus sòlids urbans (RPRSU)

ENVAC

Obra de connexió de l'edifici DHUB a la xarxa urbana de fred i calor (DH&C) per a la seva climatització ACSA

Coordinació Seguretat i Salut de l'obra de connexió del DHUB a la xarxa d'aigües freàtiques SERVEI PREVENCIO GAUDICoordinació Seguretat i Salut de l obra de connexió del DHUB a la xarxa daigües freàtiques SERVEI PREVENCIO GAUDI

Coordinació Seguretat i Salut de l'obra de connexió del DHUB a la xarxa RSU SERVEI PREVENCIO GAUDI

Coordinació Seguretat i Salut de l'obra de connexió del DHUB a la xarxa DH&C SERVEI PREVENCIO GAUDI
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N o u   e d i f i c i   D H U B

P R O J E C T E S   U R B A N S
No edifici DHUBNou edifici DHUB

Itinerari visita d’obra
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Itinerari previst per a la visita d’obraItinerari previst per a la visita d obra

PLAÇA DE LES GLÒRIES

3

1

2

C/ ÀVILA 

Arribada a punt de trobada               Casetes d’obra – recollida d’indumentària de seguretat i salut            Accés a l’obra per planta cota +6.981 2 3
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Itinerari previst per a la visita d’obraItinerari previst per a la visita d obra

PLANTA ‐1.50

455
Aquesta planta allotjarà les instal∙lacions, que en un edifici
d’aquesta envergadura ocupen moltíssim espai. Ens podrem fixar
en les obertures al pati anglès que hi proporcionen llum natural i
amb els punts de pujada de les diferents instal∙lacions.

Accés a planta tècnica ‐1.50 i recorregut  Pujada a planta +1.864 5

PLANTA +1.869

7
8

Observarem les sales dedicades a Centre de documentació, tallers
didàctics i les oficines, abocades al pati anglès amb vistes al llac

6

Accés a planta +1.86                              Centre de Documentació Àrea sales de reserva i oficines Pujada a planta+6.986 7 8

didàctics i les oficines, abocades al pati anglès amb vistes al llac
inferior . També veurem els futurs tallers i les sales de reserva.

9
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Itinerari previst per a la visita d’obraItinerari previst per a la visita d obra
PLANTA +6.98

10

13

12
11

En aquest nivell veurem el gran espai dedicat a les exposicions, la
botiga (amb el seu tancament singular), la biblioteca i l’àrea de
restauració.

13

Accés a planta +6.98 i vista de la gran sala d’exposicions                 Àrea botiga Àrea biblioteca    Àrea cafeteria i restauració10 11 12 13

PLANTA +10.50
9

6

7
8

En aquesta planta, concebuda com un altell, veurem l’espai
dedicat a la biblioteca

14

15

Accés a planta +10.50                           Biblioteca14 15

dedicat a la biblioteca.
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N o u   e d i f i c i   D H U B

Itinerari previst per a la visita d’obraItinerari previst per a la visita d obra
PLANTA +14.50

16

1718

Aquest és el nivell de la urbanització sobre la coberta, un gran
espai públic integrat a la futura configuració de la plaça de les
Glòries.

16

Accés a coberta – cota urbanització Recorregut per futura coberta enjardinada Accés a cos en voladiu16 17 18

PLANTA +19.62
PLANTA +24.74
PLANTA +29.86
PLANTA +34.98PLANTA  34.98

En aquestes plantes veurem les diferents sales d’exposició i la sala d’actes formada per un
doble espai .

19 20 21 22
23

Accés a planta +19.62               Planta +24.74                Planta +29.86                Planta +34.98                Tornada a nivell 1.86 i final visita 19 20

doble espai .
A partir del nivell +34.98 anirem baixant fins a la cota +6.98, sortirem de l’edifici i donarem
per acabada la visita.

21 22 23
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Gestió de serveis urbans

Adaptació dels serveis municipals a la Directiva de serveis.
Susana Martínez Novella, directora dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona.

La gestió del verd urbà.
Xavier Hernández i Marcet, enginyer tècnic agrícola per l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya; postgraduat en jardineria i paisatgis-
me per la Universitat Politècnica de Catalunya; màster en direcció pública per ESADE, i direc-
tor de Serveis d’Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona.

La implantació de l’ISO 9001 en la gestió dels serveis públics. Incidència en la forma de
gestió.
Jordi Periz Ferrer, director comercial de la regió nord-est d’SGS ICS Ibérica, SA.
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SEMINARI TÈCNIC LOCAL 
 

Federació de Municipis de Catalunya 
Jornada de 16 de setembre de 2011 

Gestió de Serveis Urbans 
 
 
 
                                                                                                  Susana Martínez Novella 
        Directora de Serveis Jurídics 
        Diputació de Barcelona 
 
 
 

 
ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LA DIRECTIVA DE 

SERVICIOS 
 
 
Por si la rúbrica pudiera resultar equívoca, el Comité de Programación de este Seminario me ha 
pedido que centre mi exposición, de la forma más simplificada posible, en determinar las 
responsabilidades de los técnicos ante el nuevo escenario que se ha abierto a partir de la Directiva de Servicios 
y, además, en concretar cuales han de ser las vías legales de actuación de los técnicos municipales en su nueva 
tarea de comprobación  en supuestos de control a posteriori, esto es, de las comunicaciones previas y las 
declaraciones responsables, esencialmente. 
 
Sin duda, tanto por lo novedoso y poco estudiado del tema, como por la ingente normativa que 
ha generado la adaptación de nuestro Derecho interno a los postulados de la Directiva, el 
encargo constituye un reto al que no resta interés el hecho de exponerlo de la forma más 
resumida e inteligible posible, desde un punto de vista jurídico se entiende,  dado que los 
destinatarios de esta comunicación son todos de formación técnica y no jurídica. 
 
En realidad se trata de ver, a grandes rasgos, si el instituto de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones públicas y, por ende la de sus funcionarios, puede sufrir algunos 
cambios a partir del desapoderamiento que ha sufrido la Administración para intervenir a priori en 
la actividad de los ciudadanos, mediante autorizaciones o licencias, quedando relegada su 
intervención a una fase posterior de comprobación e inspección, una vez iniciada la actividad, 
fenómeno éste que se dará con frecuencia, siempre que los sistemas de intervención se 
concreten en comunicaciones previas y declaraciones responsables. 
 
La sistemática que voy a utilizar es glosar a modo de introducción y a grandes rasgos las 
innovaciones que impone la Directiva de Servicios, así como las características más relevantes de 
nuestro sistema de responsabilidad patrimonial (singularmente desde la perspectiva de los 
funcionarios) para definir el escenario en el que situar todo el nuevo contenido normativo. A 



 
 
 

 2

continuación, destacaré muy sucintamente que determinaciones contienen las diferentes 
normas, relativas a actividades, en materia de seguros y garantías de responsabilidad 
profesional y si alguna contiene preceptos referidos a la imputación de esa responsabilidad a los 
técnicos de la Administración y en que casos. Finalmente intentaré, en un ejercicio más de 
intuición y de aportación de mi experiencia profesional que de legalidad propiamente dicho, 
aconsejar cual creo que ha de ser el comportamiento de los equipos técnicos de las 
Administraciones para enervar  la posible imputación de responsabilidad a la hora de efectuar 
las verificaciones, controles e inspecciones de las actividades sujetas a comunicaciones previas 
y a declaraciones responsables. 
 
Entre uno y otro bloque y solo como aclaración conceptual señalaré que aunque las diferentes 
normas, modificadas a raíz de la transposición de la Directiva de Servicios, refieren los 
términos de una forma poco rigurosa, cuando hablamos de comprobación o verificación, 
control e inspección, por parte de las Administraciones públicas,  en realidad nos estamos 
refiriendo a tres facultades distintas.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

1. Aspectos esenciales de la Directiva de Servicios 
 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, como es bien sabido, nace para 
“conseguir” un mercado único de servicios del que poder beneficiarse y que permitiera a las 
empresas europeas (singularmente las medianas y pequeñas), extender sus operaciones más 
allá de sus fronteras nacionales. Como mediante una mera integración negativa1 – es decir, 
con la proclamación del mercado y de las libertades fundamentales- no se logra que funcione 
efectivamente el mercado interior europeo, se ha tenido que acudir a la aproximación de 
legislaciones nacionales a fin de facilitar la aplicación de las libertades fundamentales de 
mercancías, establecimiento, servicios y capitales. Y este es, precisamente, el origen de la 
Directiva, vigente plenamente desde el 29 de diciembre de 2009, y que pretende facilitar la 
aplicación de esas libertades económicas fundamentales. 
 
Aunque hace referencia a otros extremos no menos importantes, lo cierto es que la cuestión 
nuclear de la misma gira en torno a los regímenes de autorización y a los procedimientos para 
su concesión. A grandes rasgos comporta: 
 
a) La eliminación de las autorizaciones y otros filtros previos incluidos en el ámbito 
de las actividades de servicios. Solo será admisible la autorización cuando esté justificada 
por razones imperiosas de interés general2 o lo que es lo mismo, porque no sea eficaz un control  a 

                                                 
David Ordóñez Solís: “Las licencias, el silencio positivo y la responsabilidad de las Administraciones locales después de la Directiva de Servicios”. El 
Consultor, nº 9, mayo de 2010, Ref. 1411/2010, pág. 1411/2010, tomo 2, Editorial La Ley. 

 
2 Considerando 40 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 
a los servicios en el mercado interior y art. 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
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posteriori por la imposibilidad de comprobar los defectos de los servicios o por los riesgos o 
peligros que se derivarían de la falta de un control previo. En los casos así justificados la 
autorización deberá cumplir los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. 
 
Esta técnica preventiva y sobre todo, previa, deja paso a dos alternativas a las que se refiere la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre3, esto es, la comunicación previa y la declaración 
responsable.  Los efectos comunes a ambas instituciones se contienen en el art. 71.3 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre4 y permitirán, “con carácter general, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su 
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
que tengan atribuidas las Administraciones Públicas (…)”. 
 
El apartado 4 de ese mismo artículo prevé la posibilidad de que la Administración determine 
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad en los supuestos que el 
mismo determina5. Se trata de una transformación podríamos decir que “revolucionaria”, en el 
sentido de que la Administración asume que el ciudadano cumple todos los requisitos para el 
acceso a la actividad y, por lo tanto, puede lícitamente iniciarla y, además conllevará muchos 
elementos adicionales6: a) las normas jurídicas, reguladoras de la actividad deberán huir 
de la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, y determinar claramente en 
cada caso, cuales son los requisitos para acceder al ejercicio de cada una de las 
actividades con el fin de dar seguridad jurídica a los ciudadanos; b) será precisa, una mayor 
coordinación administrativa en la tramitación de los expedientes ya que, actualmente, 
sobre una misma actividad confluyen, a veces incluso de forma concurrente, numerosas 
normas y competencias de diversas Administraciones públicas en función de criterios 
cuantitativos y cualitativos que, en muchos casos, son realmente inciertos; c) se impone 
transformar las técnicas sancionadoras – muy utilizadas hasta ahora por la Administración 
pública- en actividades de comprobación, de escasa o nula utilización hasta el momento, ya 

                                                                                                                                                                                        
servicios y su ejercicio, que las concreta en:” el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la 
preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y salud de 
los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política 
social y cultural”. No obstante ello, en el ámbito local y, a través de la última modificación introducida por la Ley2/2011, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible,  en la Ley de Bases de Régimen Local, a través del nuevo artículo 84 ter, estas razones 
imperiosas se concretan exclusivamente en: ”protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la 
seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público”. 
3 Con una falta de precisión notable en cuanto al concepto de ambos sistemas de intervención, su art. 7 determina que: “Con 
carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización 
permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido” 
4 Art. 71.3 LPAC (...) producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente (...). 
5 Así, el Art. 71,4, dispone: “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación 
ante la Administración competente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,  sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar. Asimismo, la resolución de la Administración pública que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período determinado, todo ello conforme a los términos establecidos 
en las normas sectoriales de aplicación”(…). 
6 Alberto Palomar Olmeda: “Volver a empezar (A propósito de la Directiva de servicios y de la Administración Electrónica). 
Revista Aranzadi Doctrinal núm. 1/2010 parte Comentario. Pamplona, 2010. 
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que ésta giraba sobre condiciones previamente establecidas en el marco de la autorización 
para la realización de la actividad o servicio en cuestión. 
 
Esta simple constatación nos lleva a otras cuestiones nada menores: la titularidad de la 
comprobación, las técnicas a utilizar, la forma de adveración del cumplimiento de los 
requisitos, la presencia o no de privados en el seno de la comprobación (Entidades 
colaboradoras de la Administración), entre otras. Todo un mundo por descubrir que, 
desde luego, no encuentra cobertura en la técnica del acta de inspección y en la presunción de 
veracidad que tenemos los funcionarios públicos en relación con los hechos que 
presenciamos o en los que participamos. La comprobación (verificación o control) va más 
allá y no es solo la adveración de los hechos sino también y, sobre todo, la 
constatación de los requisitos para el acceso a la actividad. Si esto ha resultado 
ciertamente complejo en el ámbito de las autorizaciones o licencias administrativas (baste 
echar un vistazo a uno de los expedientes municipales instruidos al efecto), su transformación en 
requisito a posteriori no es, desde luego menor. Estamos, sin duda, en un nuevo escenario donde 
algo tendrá que cambiar. Luego volveremos sobre alguno de estos extremos. 
 
b) Como mecanismos para facilitar la libertad de establecimiento y la libre circulación de 
servicios, la Directiva prevé además: la simplificación y reducción de procedimientos; la 
extensión del régimen del silencio positivo; el establecimiento de una ventanilla única 
para realizar los trámites necesarios para el ejercicio de actividades de servicios; una 
regulación detallada de las obligaciones de información de los prestadores de 
servicios y del derecho a la misma por parte de los consumidores y,  la creación de 
sistemas que permitan realizar trámites o seguir procedimientos por vía electrónica. 
 
 
2.  Una aclaración terminológica: la comprobación o verificación, control e 
inspección, constituyen tres facultades administrativas distintas que llevan a cabo los 
servicios técnicos 
 
La Ley de economía sostenible, modificó el artículo 20.4 de la Ley de Haciendas Locales, aunque 
no era para nada necesario, porque desde muchos sectores de la doctrina se estaba negando la 
posibilidad de que las Administraciones públicas pudieran cobrar tasas por la tarea de 
verificación, en el supuesto de sistemas de intervención donde ésta se lleva a cabo  a posteriori 
del inicio de la actividad (comunicaciones previas y declaraciones responsables), arguyendo 
que eso solo era posible cuando nos halláramos en supuestos de autorizaciones o licencias. 
Así, el legislador, tuvo que salir al paso y modificar la letra i) del artículo 20.47 con el siguiente 
contenido: 
 
“i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial 
cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo”. 
 

                                                 
7 Art. 20.4 LRHHLL: “Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por 
cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local y, en 
particular por los siguientes: (...)” 
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 En realidad, la única modificación que se hace al precepto es por adicción de la posibilidad de 
cobrar tasas por la “actividad de verificación” del cumplimiento de los requisitos cuando 
nos hallemos ante actividades no sujetas a autorización o control previo. 
 
Para argumentar nuestra afirmación, señalamos que: 
 
a) La Ley 17/2009 (art. 5) introdujo nuevos regímenes de intervención, como hemos ido 
señalando: la comunicación previa y la declaración responsable, además del sometimiento a 
control posterior al inicio de la actividad. 
 
b) En coherencia con dicha norma, fue modificado el art. 84  de la Ley 7/85, en virtud de la 
Ley 25/2009, que introdujo como un medio más de intervención en la actividad de los 
ciudadanos,  el “Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de 
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma”. 
 
3) Por su parte, el artículo 39.bis.2 de la LPAC, en la redacción dada por la Ley 25/2009, 
determina que “las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los 
requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán 
comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, 
actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan”. 
 
Y, el art. 71 bis.3 de la misma LPAC (Ley 30/92) en su redacción dada, también por la Ley 
25/2009 después de determinar los efectos que producen las comunicaciones previas y las 
declaraciones responsables, desde el día de su presentación, señala que ello es “sin perjuicio 
de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas”.  Distinguiéndose por tanto, claramente, entre tres clases de 
facultades (comprobación, control e inspección). 
 
El mismo art. 71 bis.4 de la LPAC determina que  la inexactitud, falsedad u omisión de 
carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a 
una declaración responsable o a una comunicación previa dará lugar a una resolución 
administrativa que declare tales circunstancias y ordene en su caso el cierre de la 
actividad, entre otras posibles medidas,  y obviamente, ello sólo es posible previo un 
proceso de comprobación o verificación de los datos y documentos aportados por los 
particulares. 
 
Por tanto, creo que estamos en presencia de un proceso de verificación formal o de 
comprobación del cumplimiento de los requisitos, para el ejercicio de la actividad,  
que nada tiene que ver con el procedimiento de inspección que, por otro lado, ha 
existido siempre pero nunca ha sido considerado, ni ahora tampoco, como un 
procedimiento de intervención, propiamente dicho, sino como una facultad, manifestación 
de la actividad de policía de las Administraciones públicas. 
 
 Determinada la naturaleza de esa facultad, y ante algunas opiniones que ponían en tela de 
juicio la posibilidad de que las Entidades Locales cobrasen tasas por esa función de 
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verificación, o de comprobación a posteriori al inicio de la actividad,  la LES sale al paso y la declara 
abiertamente, en el mismo nivel de regulación que las licencias de apertura, si bien que en 
estas la verificación o comprobación formal se lleva a cabo preventivamente, esto es,  
previamente al inicio de la actividad. 
 
Para el cobro de la tasa será decisivo que se lleve a cabo efectivamente una actividad 
administrativa de competencia local que justifique su cobro, sea por el otorgamiento de una 
licencia, o por el ejercicio, igualmente efectivo, de las facultades de control, 
comprobación, verificación, inspección e investigación, en los casos de comunicación 
previa o declaración responsable8. 
 
 En cuanto a su devengo9, éste se producirá en el momento de presentarse la Comunicación 
previa o la declaración responsable objeto de verificación, por tanto podrá exigirse su cobro.  
 
Aclarado ese extremo y siguiendo el esquema prefijado, introduciremos cuatro notas 
relevantes de cómo está configurado en nuestro Derecho el sistema de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas y el de sus autoridades y funcionarios a los que, 
acertadamente o no, no se les puede exigir responsabilidad civil directa por parte de los 
particulares afectados (con excepción de lo previsto en el art. 121 del Código Penal vigente y solo 
aparejada a la comisión de delitos dolosos o culposos), quienes deben solicitarla ante la 
Administración, de la que aquéllos formen parte y será ésta quien, en su caso, y por via de 
regreso, habrá de exigírsela a sus autoridades o funcionarios. 
 
 
3. Sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de sus 
autoridades y funcionarios 
 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y procedimiento administrativo común (en adelante LPAC) contiene en el 
último de sus Títulos una extensa regulación (artículo 139 a 146) del sistema de 
responsabilidad de las Administraciones públicas, de conformidad con los artículos 106 y 
149.1.18 de la Constitución, junto con los cuales configuran el sistema de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 
 
La regulación establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, vino a sustituir la contenida 
en la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado, cuyos arts. 40 y 41 fueron 
expresamente derogados, e introdujo modificaciones de interés respecto de la citada 
regulación hasta alcanzar, por vía de la citada ley, la categoría de derecho de los ciudadanos, 
como expresamente se reconoce en el artículo 35.j) de la misma. 

                                                 
8 E. Aragonés Beltrán: “Las repercusiones tributarias de la Directiva de Servicios en el ámbito Local”. Cuadernos de Derecho 
Local , núm. 23, junio de 2010, pág. 50 y 51. 
 
9 Art. 26 LHL: “las tasas podrán devengarse, según la naturaleza del hecho imponible y conforme determine la respectiva 
ordenanza fiscal;: cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente”. 
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Con todo, las principales innovaciones que introduce la LPAC tienen un trasfondo procesal y 
procedimental que tiende a unificar el régimen jurídico de la responsabilidad administrativa, manteniendo  
la esencia de la institución10. 
 
Sobre la base de esta regulación viene a incidir la Ley 4/1999, de 13 de enero, estableciendo 
algunas modificaciones que completan la unificación del régimen jurídico de la 
responsabilidad desde un punto de vista sustantivo. Hay que tener en cuenta que esta 
nueva regulación presenta, al igual que la normativa que modifica, el carácter de 
legislación básica, de conformidad con el artículo 149.1.18 de la CE, de manera que 
conforma un sistema de responsabilidad unitario para todas las Administraciones 
Públicas. 
 
El régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, surgido de estas normas, 
no modifica sustancialmente el ya existente, puesto que se sigue configurando una 
responsabilidad general, directa y objetiva, cuyos rasgos generales podrían concretarse en las 
siguientes notas: 
 
a) Es una responsabilidad de carácter general y unitario, en cuanto se acogen a ella 
todo tipo de actuaciones y omisiones de todas las Administraciones públicas (la del Estado, 
Comunidades Autónomas, la local e institucional). 
 
b) Se trata de una responsabilidad directa y no sólo subsidiaria, pues se genera como 
consecuencia de la producción de lesiones (que el perjudicado no tiene el deber de soportar) y 
ello tanto si es posible imputar los daños y perjuicios a un sujeto determinado (funcionario o 
autoridad) como si la producción del daño ha sido impersonal o anónima. Pero incluso en el 
caso de que la actividad lesiva sea claramente imputable a un sujeto determinado, en cuya 
actuación haya concurrido culpa, dolo o negligencia, será la Administración dentro de la cual 
se inserte éste la que deberá responder, sin perjuicio de repetir después contra aquél.  
 
c) Es una responsabilidad objetiva, ajena e independiente a los conceptos de culpa 
o negligencia, generándose simplemente por los perjuicios causados al particular como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y, sin que tenga relevancia alguna la 
concurrencia de ambos factores, como decíamos (culpa o negligencia) para generar, en el 
particular afectado, el derecho a ser indemnizado. Ambos conceptos solo tendrán relevancia 
interna11  al actuar como condicionantes del reparto de la carga de resarcir al particular 
lesionado. 
 
d) El sistema – que es de Derecho público- pretende tendencialmente una 
reparación integral. Se habrá de pagar un valor de reposición o sustitución, y añadirse los 
beneficios perdidos y los intereses de demora, según los casos. 
 
 

                                                 
10 Maria Jesús García García: La responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos en la ley 
4/1999, de 13 de enero. Revista LA LEY, número 5213, 27-12-2000, pág.1 
11 M. Jesús García García: op. cit. pág. 2 
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2.1 Modificaciones del sistema introducidas por la ley 4/1999 
 
 
a. Se establece, siempre y en todo caso, la exigencia de responsabilidad 
directamente ante la Administración (incluso cuando ésta actúe en relaciones de derecho 
privado, art. 144 LPAC). 
 
b. Impide exigir responsabilidad civil directa al personal y autoridades, excepto la 
derivada del delito12 (art. 145 LPAC). 
 
c. Consecuentemente, impone a la Administración la obligación de “exigirla de 
oficio” a los funcionarios, en vía de regreso, cuando ella haya indemnizado y siempre 
que aquéllos hayan actuado con dolo, culpa o negligencia graves (art. 145.2)13. 
 
d. Ahora la gravedad se extiende también a la culpa, antes sólo a la negligencia. 
 
En otro orden de cosas, pero como cláusulas de cierre del sistema creado, a partir de la 
LPAC, podemos destacar que: 
 
e. Se ha consagrado como criterio general el principio  de la “vis atractiva” de la jurisdicción 
contenciosos administrativa, cuando se reclame responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública por cualquier título y “cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el 
tipo de relación de que se derive”, el art. 2 e) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa añade y aquí está la novedad que “las Administraciones públicas no pueden 
ser demandadas por ese motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social”.  Esta 
prohibición que parece dirigirse a los posibles demandantes, constituye con toda evidencia un 

                                                 
12  Al consagrarse la responsabilidad directa de las Administraciones públicas (artículo 145 LPAC), una interpretación literal de este artículo parecía 
eliminar la posibilidad de que el particular exigiera la responsabilidad a la autoridad o funcionario responsable. No obstante, una interpretación 
sistemática de la Ley, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 146.1 de la misma ( “La responsabilidad civil y penal del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente” redactado del precepto antes de su 
modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero), permitía mantener la posibilidad de exigencia directa de responsabilidad a la autoridad o el 
funcionario. Y así se entendió por buena parte de la doctrina (Abella: Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento 
administrativo común. El Consultor, 1994, pp. 426 y ss.; Leguina: en La nueva LRJPA, Madrid, 1993, entre otros;  aunque no faltaron los que se 
pronunciaron por la tesis contraria, así Blasco, La responsabilidad de la Administración, en la obra col. “Comentario sistemático a la LRJPA”, 
Madrid, 1993, pp.435 (...) todos ellos citados por González Pérez: Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Segunda 
Edición. Editorial Civitas, Madrid, 2001, Pág. 516). La acción directa frente a la Administración pública, a la que pudiera imputarse la lesión no 
constituía obstáculo a que el perjudicado pudiera dirigir su acción frente al personal al servicio de aquélla realmente responsable, al ser su acción u 
omisión la causante del daño. 
Para evitar justamente esa interpretación, es decir, que un ciudadano que hubiese sufrido un daño por la conducta de un miembro corporativo o de un 
funcionario pudiera demandar a éstos la justa indemnización ante el orden jurisdiccional civil, la Ley 4/1999, de 13 de enero modificó la redacción 
del artículo 145 de la LPAC y derogó expresamente la Ley de 5 de abril de 1904.  
13 Este precepto, además del aspecto reseñado en la nota anterior es  modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en otros aspectos:: 
- El nuevo artículo 145.2 contiene una variación en su redacción (consecuencia lógica de la inexistencia de acción directa frente a la autoridad o 
funcionario) que consiste en la sustitución de la posibilidad de que la Administración que hubiere indemnizado a los lesionados exija, de sus 
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave por la prescripción de 
que “la exigirá de oficio”. Es decir, al cambiar la expresión “podrá exigir” - de carácter potestativo-  por la que acabamos de reproducir en cursiva, ya 
no será potestativo para la Administración ejercitar la acción de regreso contra el personal a su servicio, sino que se establece como una exigencia indisponible para la 
Administración. 
- Otra modificación consiste en sustituir, tanto en el párrafo 2º como el 3º, la referencia a “dolo, culpa o negligencia grave” por “dolo, culpa o 
negligencia graves”. De esta manera, la gravedad se aplica y se predica tanto en el caso de la culpa como en el de la negligencia. 
-Alguna otra modificación del artículo 145 es simplemente de detalle, como la supresión en su apartado 2º del adverbio “directamente”, que se 
refiere a la indemnización de la Administración a los lesionados, y que carece de sentido porque en el conjunto del precepto resulta una 
obviedad. 
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límite del orden jurisdiccional civil,  al que impide conocer de demandas de responsabilidad 
patrimonial dirigidas contra la Administración. 
 
f. Esta restricción se confirma por la nueva redacción del art. 9.4 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial, operada por la Ley orgánica 6/1998, de 13 de julio que, además de confirmar 
que la jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el 
tipo de relación que se derive, añade significativamente que, “si a la producción del daño 
hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá, también frente a ellos, 
su pretensión ante ese orden jurisdiccional”. 
 
g. La única excepción prevista en todo el sistema, la recoge el art. 146 LPAC14, que al 
regular la responsabilidad penal, así como la civil derivada del delito, del personal al servicio 
de las administraciones públicas, la remite a su régimen sustantivo propio, que no es otro que 
el art. 121 del vigente Código Penal de 1995. 
 
No es aventurado indicar a estas alturas que la importancia de la responsabilidad patrimonial 
en el marco de la sociedad actual tiene una dimensión, un alcance y una extensión impensable 
en otros tiempos. Mediante la misma se convierte a la Administración en una suerte de 
garante del correcto funcionamiento de un conjunto de servicios públicos y de actividades 
administrativas impensable hace tan solo unos años. En el fondo de este incremento se sitúa 
su conformación como “cierre” del sistema administrativo y de compromiso de las 
Administraciones Públicas de que no causarán daños a los particulares como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
 
Es cierto también que la introducción y aceptación en nuestro Ordenamiento Jurídico del 
principio de confianza legítima viene a completar el alcance de aquélla con la inclusión 
de los supuestos que derivan de la inacción de la Administración o de la tolerancia 
que permite entender aceptada una situación. 
 
La aplicación de ambos elementos a lo que venimos afirmando, es esencial en el tema 
que nos ocupa y constituye un elemento central del futuro. Así, si los ciudadanos 

                                                 
14 La redacción del artículo 146.1 de la Ley 30/92, antes de su modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que admitía la exigencia simultánea 
de responsabilidad civil y penal al funcionario o autoridad causante del daño, confundía notablemente la cuestión, razón por la cual desaparece, 
como ya hemos apuntado, manteniéndose únicamente la referencia a la responsabilidad civil derivada del delito, que se exigirá de acuerdo con lo 
previsto en la legislación correspondiente.  En el  artículo 146, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999, desaparece  toda mención a la responsabilidad civil 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas (salvo la derivada del delito). Se modifica así la posibilidad de exigir responsabilidad civil del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas por los daños producidos en el desempeño del servicio. 
Ahora bien, si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la 
pretensión como más adelante analizaremos, deberá dirigirse de forma simultánea contra la Administración o ente público presuntamente 
responsable civil subsidiario. 
La Ley 4/1999 aclara definitivamente  el tema de la exigencia de responsabilidad cuando intervienen autoridades o funcionarios públicos que con 
su actuación dolosa o concurriendo culpa o negligencia graves ocasionan una lesión a los bienes y derechos del administrado, estableciendo en todo 
caso la exigencia de responsabilidad directamente ante la Administración. 
De esta forma, desaparece definitivamente la opción del dañado de dirigirse directa y personalmente contra el funcionario o autoridad 
responsables. Esta previsión viene a clarificar el régimen instaurado por la Ley 30/92, que además de establecer la responsabilidad directa de la 
Administración (artículo 145.1) derogó el artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 que permitía a los 
particulares dirigirse directamente contra las autoridades y funcionarios causantes del daño. 
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inician una actividad, confiados en que cumplen los requisitos y la Administración no 
comprueba dicha circunstancia y se produce un daño frente a terceros, los 
mecanismos de responsabilidad están servidos. Los particulares no tienen porqué ser 
afectados como consecuencia del mal funcionamiento del  servicio de comprobación 
y aseguramiento a la sociedad de que las actividades y los servicios se realizan en las 
condiciones que determina el Ordenamiento Jurídico15. 
 
Frente a esa afirmación y en pro de un criterio entiendo que  “de justicia” y de abolición de la 
creencia de que la Administración ha de operar como una especie de garante frente a todos los 
problemas surgidos de la realización de actividades de servicios por los ciudadanos, cabe 
argüir16 que: 
 
- A partir del nuevo escenario, dibujado por la Directiva, la intervención de la 
Administración queda relegada a la fase posterior de comprobación e inspección, una 
vez iniciada la actividad. Consecuentemente, hay que valorar si los recursos materiales y 
jurídicos de que se dispone son los necesarios para esa nueva función. De entrada, puede 
señalarse  que un control posterior  - verificación o comprobación, inspección y sanción-  es más 
costosa y requiere más recursos que una actividad previa de autorización, donde la energía la 
pone esencialmente el solicitante y la Administración asume una posición esencialmente 
pasiva. En la autorización es el particular quien lleva la documentación a la Administración, 
mientras que en el control posterior es la Administración quien ha de ir a buscar la situación y 
quien tiene la responsabilidad de construir una eventual actuación represiva, con la 
correspondiente carga de fundamentación y prueba.  
 
En consecuencia, todo el elenco de legislación dictada en el contexto de transposición de la 
Directiva, debería haber reforzado esas actividades de control e inspección administrativa, sin 
que un análisis pormenorizado de las diferentes normas arroje ese balance, como luego 
veremos, (si se previó, ya desde la Ley 17/2009, que pudieran dejarse sin efecto las 
comunicaciones previas y las declaraciones responsables en supuestos de inexactitud y 
falsedad en los datos, cuando éstas fueran de carácter esencial, en los términos ya vistos). 
 
- Habrá que redefinir, además, cual es la posición de la Administración desde la 
perspectiva de la responsabilidad derivada de los daños causados por las actividades 
liberalizadas. No hay duda que la intervención previa comportaba una responsabilidad por 
parte de la Administración autorizadora, en la medida en que ésta se interponía entre el 
prestador y los ciudadanos bajo el pretexto de garantizar la corrección de la actividad que se 
quería implantar. 
 
Ahora, parece claro que el desarme o desapoderamiento administrativo ha de ir 
acompañado, en principio, de un traslado de la responsabilidad a los titulares de las 
actividades, y específicamente a los técnicos que acrediten el cumplimiento de los 
requerimientos legales –certificaciones, visados, etc. – En este sentido, es aconsejable que  la 

                                                 
15 Alberto Palomar Olmeda, ob. cit. 
16 Siguiendo al Magistrado  Eduard Paricio Rallo:”Questions jurídiques sobre l’aplicació de la Directiva de Serveis”. 
Quaderns de Dret Local nùm. 21, octubre de 2009, pág. 144. 
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alternativa a las autorizaciones sea la declaración responsable, de forma que quede clara la 
posición de garantía del titular y de los profesionales que intervienen en el diseño y la puesta 
en marcha de la nueva actividad. 
 
En este contexto, el visado de los Colegios profesionales podría asumir una función de 
garantía que conviene tener en cuenta, como también la imposición generalizada de seguros 
privados. 
 
En definitiva, está claro que una mayor libertad comporta, sin duda, una mayor 
responsabilidad y hubiera sido deseable que la legislación consecuentemente con ese proceso 
liberalizador responsabilizara de forma clara a los particulares, redefiniendo a la baja el campo 
de responsabilidad administrativa. De un análisis pormenorizado de la normativa que nos es 
aplicable en Cataluña, se infiere que eso no es así y que una vez más, habrá de ser la 
jurisprudencia la que, resolución a resolución, se haga eco de ese traslado de 
responsabilidad hacia los particulares. 
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II. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS DIFERENTES NORMAS DICTADAS 
A PARTIR DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA  
 
 
1. Principios de la Directiva incorporados en la legislación de régimen local o en 
normas autonómicas con fuerte incidencia en el ámbito local 
 
 
 Las obligaciones que derivan de la Directiva de servicios, tal como han sido enunciadas y 
asumidas en forma de principios por la Ley 17/2009, ya han comenzado a incorporarse y a 
modificar el régimen local, a)primero a través de leyes estatales, singularmente la Ley 
25/2009, (que a su vez modifica, entre otras, la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, La 
Ley 30/1992, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común y la Ley 2/1974 
sobre Colegios Profesionales) y más recientemente con la Ley 2/2011, de Economía Sostenible 
(que a su vez modifica, de nuevo, la Ley 7/1985 y el Texto Refundido de la  Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales); b) seguidamente a través de la legislación de cada una de las 
Comunidades Autónomas que, por lo que hace a Cataluña17 y afecta de pleno al régimen 
local, podemos destacar que se han aprobado, en la fase final del período de transposición, 
algunas leyes que afectan a ámbitos muy relevantes para los municipios y que entendemos 
llevan, o al menos deberían llevar ya, incorporados los mandatos de la Directiva, a saber: El 
Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos 
comerciales; La Ley 11/2009, de 6 de julio de regulación administrativa de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas y el Decreto 112/2010, de 31 de 
agosto, por el cual se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades 
recreativas; la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de 
las actividades; la Ley 16/2009, de 22 de julio de los centros de culto y el Decreto 
94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio de los centros de 
culto; la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de 
incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios; y, 3) 
finalmente, los postulados de la Directiva serán incorporados a través de las normas 
de organización y las disposiciones de carácter general que apruebe cada uno de los 
Entes locales, sobre la base de la legislación estatal y autonómica dictada previamente. 
 
Nosotros nos vamos a centrar, a partir de ahora, en destacar muy someramente cual es el 
contenido de las diferentes normas, incluida la Directiva, en materia de las 
responsabilidades profesionales de los técnicos que intervienen en el proceso de 
legalización de las actividades de servicios. 
 
. Así, la Directiva de Servicios, todo y afirmar18 que trata cuestiones distintas a las 
cualificaciones profesionales, como por ejemplo el seguro de responsabilidad profesional, más 

                                                 
17 En el ámbito de la Generalitat de Catalunya la transposición de la Directiva de Servicios se articuló mediante un proyecto de 
Ley de bases de delegación al Gobierno autonómico para adecuar, por decreto legislativo, las leyes afectadas, singularmente la 
de comercio interior, servicios funerarios, turismo y la ley municipal y del régimen local de Catalunya, lo que se concretó en el 
Decreto Legislativo catalán 3/2010, de 5 de octubre.  
18 En su Considerando 31. 
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adelante19 establece la regla general de que “el prestador debe estar asegurado de manera 
adecuada para los servicios prestados en uno o varios Estados miembros (…)”  
siempre que los servicios que proporcione presenten un riesgo directo y concreto para la salud 
o seguridad del destinatario o de un tercero o un riesgo financiero para cualquiera de ellos. 
Además señala cuales han de ser las características de ese seguro y determina que no es 
necesario que la obligación de subscribirlo haya de ser establecida por ley. Postulados 
todos ellos que materializa en su artículo 23 referido a Seguros y garantías de 
responsabilidad profesional. 
 
Establece también20, en cuanto a la materia que nos ocupa, que los procedimientos 
electrónicos no serán aplicados a las inspecciones. 
 
. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio21 por su parte, introduce la declaración responsable y la 
comunicación previa. En su Capítulo V bajo la rúbrica “Política de calidad de los 
servicios” se establece la posibilidad de exigir a los prestadores de servicios, la contratación 
de seguros profesionales de responsabilidad civil, si bien impone que ello se ha de hacer 
mediante ley22, contrariamente a lo dispuesto por la Directiva, como hemos visto. 
 
. La 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  a 
nuestros efectos modifica: a) La Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local en 
sus arts. 70,4  relativo a la ventanilla única y 84 donde se introducen como sistemas de 
intervención de la actividad de los ciudadanos la comunicación previa y la declaración 
responsable, en los términos de la LPAC; b) La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  en la que se añade el art. 39 bis que contempla los principios de 
intervención administrativa y prevé que las Administraciones puedan comprobar, verificar, 
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos y actividades,  el art. 43 que 

                                                 
19 Considerandos 98 y 99, este último relativo a las características del seguro. 
20 Artículo 8,  que trata de los Procedimientos electrónicos. 
21 Para transponer la Directiva, por parte del Estado se dictó una ley, la principal de todas, de carácter horizontal,  la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que entró en vigor, con 
excepción de algún artículo, a los 30 días de su publicación21, agotando prácticamente los plazos previstos para la 
transposición y cuya virtualidad se restringe básicamente a la implementación programática de los contenidos de la Directiva. 
 
La Ley 17/2009 previó que el Gobierno, en un mes, sometiera a las Cortes Generales un proyecto de ley, en el marco de sus 
competencias, para adaptar las disposiciones vigentes con rango legal a lo dispuesto en la misma, al tiempo que otorgaba a las 
Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y las Entidades Locales un plazo para que antes del 26 de diciembre de 2009, 
comunicaran a la Administración General del Estado, las disposiciones legales y reglamentarias de su competencia cuyo 
contenido hubieran modificado a fin de adaptarlo a la Directiva y la Ley misma.  
 
En aplicación de la primera de las previsiones, el Estado aprobó esta vez una norma de carácter transversal, a imagen y 
semejanza de las leyes de acompañamiento, esto es, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes (en 
número de 50 y más de cien Reales Decretos) para su adaptación a la Ley 17/2009 y consecuentemente a la Directiva. Sin 
embargo la ley 25/2009, a pesar de su amplitud no ha sido suficiente y ha tenido que ser completada con  la Ley 1/2010 de 
ordenación del comercio minorista y con la Ley de Economía sostenible,  que vuelve a modificar de nuevo 49 normas, por 
poner solo dos ejemplos. 
 
22 Art. 21. 
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regula el silencio positivo, y el art. 71 bis que define la declaración responsable y la 
comunicación previa23, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que tengan atribuidas las Administraciones; c) La Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales,  que en su art. 13 relativo al visado dispone que los 
Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales únicamente cuando se 
solicite por petición expresa de sus clientes, incluidas las Administraciones Públicas, 
estableciendo bajo que criterios (esto es que sea necesario y se acredite que es el 
medio de control más proporcionado), expresándose en el mismo cual es su objeto24 y 
detallando en el mismo que extremos son sometidos a control, además de informar 
sobre la responsabilidad que asume el Colegio, de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo artículo25.  Hay que señalar que este es uno de los escasos preceptos donde se aborda 
el tema de la responsabilidad profesional. 
 
. La Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 
actividades, (en adelante LPCAA) establece26 en relación a las actividades comunicadas que, 
una vez efectuada la comunicación puede iniciarse la actividad bajo la exclusiva 
responsabilidad de las personas titulares y técnicas que hayan expedido las 
certificaciones, las mediciones, los análisis y las correspondientes comprobaciones.  
 
Parece claro que la LPCAA atribuye, en un primer momento, la responsabilidad a los titulares 
de la misma y a los técnicos intervinientes en el diseño del proyecto y puesta en marcha de la 
actividad. El problema se plantea, y ahí la ley no da respuesta, como más adelante 

                                                 
23 Su escaso régimen jurídico parte del art. 5 de la Ley 17/2009, luego desarrollado por el nuevo art. 71 bis de la LPAC y, en el 
ámbito de Catalunya y en consonancia con este último artículo, por el art. 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de régim jurídic 
i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, que define la declaración responsable: “1. Als efectes 
d’aquesta llei, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interesada en què declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al reconeixement d’un pret o 
facultat o per al seu exercici, que desposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el 
compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici. 
2. La declaració responsable ha d’incloure les dades relatives a la identificació de qui la subscriu i els requisits a què es 
refereix l’apartat 1, que s’han de fer constar, en cada cas, de manera expressa, clara i precisa. 
3. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, la presentació de la declaració 
responsable en el marc d’un procediment administratiu faculta l’administració pública competent per a verificar la 
conformitat de les dades que s’hi contenen”. 
 
El art. 36 define la comunicación previa: “Als efectes d’aquesta llei, s’enten per comunicació prèvia el document subscrit per 
la persona interesada amb què posa en coneixement de l’Administració pública competent fets o elements relatius a l’exercici 
d’un dret o a l’inicid’una activitat, tot indicant els aspectos que el poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la 
documentació necesaria per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial. 
2. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la normativa sectorial, la comunicació prèvia permet el 
reconeixement o l’exercici d’un pret o l’inici d’una activitat, des del dia de la presentació, i faculta l’administració pública 
corresponent per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen”. 
 
24 Que será al menos comprobar: la identidad y habilitación del autor del trabajo así como la corrección e integridad formal de 
la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate. (Art. 13.2).  
25 Art. 13.3: “En caso de daños  derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte 
responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defecto que 
hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con 
los elementos que se han visado en ese trabajo concreto”. 
26 Art. 52.5: “Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals 
es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius 
habilitants o control inicials que d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius”. 
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comentaremos, al determinar si esa responsabilidad inicial se mantiene “todo el tiempo” 
gravitando sobre esas mismas personas, o se “traslada o comparte” con los técnicos de la 
Administración una vez estos hayan procedido a verificar la adecuación de la actividad a la 
normativa vigente, e incluso cuando por razón del escaso tiempo transcurrido o por otras 
causas, los servicios técnicos municipales no hayan procedido a realizar ese proceso de 
verificación y comprobación, para el cual la ley no estipula un plazo determinado. Luego 
volveremos sobre ello. 
 
Además, la LPCAA prevé en su artículo 73 que las actividades comunicadas puedan 
someterse, en materia de controles periódicos a un régimen de autocontrol y, así mismo 
regula, en tan solo cuatro artículos, la inspección de las actividades, distinguiéndola, como no 
podía ser menos, del control inicial y periódico de la actividad así como de las revisiones de 
autorizaciones y licencias ambientales. 
 
 
. Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en 
establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios,  dedica el Capítulo II del 
Título I a la materia que nos ocupa, bajo la rúbrica Responsabilidad en materia de 
incendios, determinando de una manera ciertamente programática que la prevención y la 
seguridad en materia de incendios se fundamenta en la asunción de la 
responsabilidad por parte de los agentes intervinientes en el proceso de legalización y 
explotación en todas las fases del establecimiento, la actividad, la infraestructura o el 
edificio. Eso implica como mínimo, según dicha ley27, el proyecto, la ejecución, el uso y 
mantenimiento y, si procede, la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
 
En sus arts. 8 y 20 bajo la rúbrica de “competencia municipal de verificación de les 
condiciones de seguridad” y de “intervención municipal”, respectivamente, impone a los 
Ayuntamientos la obligación de “verificar el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad en caso de incendio en los casos en que tengan la competencia para 
conceder la licencia de obras o de actividades”. A ello se añade que si antes de la puesta 
en funcionamiento de la actividad, es necesario realizar  “un acto de comprobación” para 
verificar que se cumplen todas las prescripciones establecidas, en la materia, también será el 
Ayuntamiento quien lo lleve a cabo,  bien a través de sus propios servicios técnicos,  bien a 
través de una entidad colaboradora, sin añadir nada más. 
 
El comentario precedente  pone de manifiesto que esta Ley,  si bien determina “como” y “en 
que” supuestos debe proyectarse el control preventivo, así como el acto de comprobación 
de la Generalitat en materia de incendios28, nada dice sobre que establecimientos o 
instalaciones deben ser objeto, necesariamente, de control, ni como debe establecerse ese 
control por parte de los municipios, en el ejercicio de su competencia en esa materia (de 
prevención de incendios), limitándose la Ley29 a afirmar que “ las administraciones 

                                                 
27 En su art. 5. 
28 Arts. 22 y 25 de la Ley 3/2010  y los anexos de la misma. 

 
29 Art. 20 de la Ley 3/2010. 
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municipales a las cuales corresponda tramitar la licencia de obras o de actividad, en 
ejercicio de su competencia municipal en materia de prevención de incendios (…) 
antes de dictar la resolución correspondiente han de verificar (…) que los proyectos 
técnicos aportados por los solicitantes (…) se ajustan a la normativa vigente de 
prevención y seguridad en materia de incendios (..)”.  Lo mismo cabe decir del acto de 
comprobación cuando éste sea necesario antes del inicio de una actividad, que habrá de ser 
solicitado por los titulares a la Administración municipal o bien a una entidad colaboradora de 
la Administración, como ya hemos apuntado. 
 
La Ley 3/2010 está incorporando así un control obligatorio en materia de incendios, por 
parte del municipio, sin concretar el objeto concreto sobre el que recae, ni el procedimiento  
para llevarlo a cabo, razón por la cual, y desde un punto de vista procedimental, éste podrá30: 
a) adoptar la forma de comunicación previa, declaración responsable o, 
excepcionalmente, licencia; b)  consistir en actuaciones de inspección; c) o bien, 
incorporar el control en el seno de la tramitación de otras autorizaciones (de la licencia o 
en la recepción y comprobación formal de la comunicación previa de obras; en el control inicial de las actividades 
sujetas a autorización ambiental; en la licencia o comunicación previa ambiental; de la licencia o comunicación 
previa de espectáculos y actividades recreativas; o bien, en la licencia, comunicación previa o declaración 
responsable que la Ordenanza local pueda establecer). 
 
La decisión será ajustada al ordenamiento siempre que no se vulnere, ni la legislación de 
transposición de la Directiva de Servicios (singularmente la Ley 17/2009), ni la Ley 30/92, ni 
la legislación de régimen local y la sectorial de aplicación, y singularmente ahora, La Ley de 
Economía Sostenible.  
 
A ello, habría que añadir una apuesta en firme, desde los Ayuntamientos, por la simultaneidad 
de los procedimientos, propugnada por la Ley 20/2009, y las escasas muestras de “integración” 
de los mismos que esa norma contempla que debe llevarse a cabo, a través de las respectivas 
Ordenanzas municipales. Una auténtica  “coordinación” e “integración” de los 
procedimientos derivados de los diferentes regímenes de intervención que convergen en una 
misma actividad, si bien que solo desde un punto de vista estrictamente procedimental, 
posibilidad que creemos que lejos de estar vedada, está siendo propugnada por la Directiva de 
Servicios (art. 5) y toda la normativa de desarrollo (art. 17 de la Ley 17/2009) ya que la 
simplificación administrativa no solo es exigible para, o dentro de, cada procedimiento, 
sino que también es predicable para las diferentes intervenciones que cada nivel de 
administración lleva a cabo en cada concreta actividad. 
 

                                                 
30 Siguiendo al profesor Sibina Tomás, en el artículo “La nova legislació sobre prevenció i control de les activitats i les 
ordenances locals”. Seminario de Derecho Local. FMC, marzo 2011 (pág. 3 y 4) quien afirma: “cuando una norma sectorial 
atribuye a los municipios competencias de control de las actividades de prestación de servicios, sea en materia de prevención 
de incendios,  de salud pública, de protección civil o cualquier otra, y no establece la forma en que ha de ejercerse ese control 
(Ley 3/2010 y Ley 15/1990, por ejemplo), los municipios pueden establecer el régimen de intervención “procedimental” que 
exigirán a los prestadores de servicios, en ejercicio de la potestad normativa que les confiere la CE al atribuirles autonomía, y 
siempre que no se vulnere la legislación de transposición de la Directiva (singularmente la Ley 17/2009), ni la legislación de 
régimen jurídico y procedimiento administrativo común, ni la de régimen local, ni la sectorial. 
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No obstante la solución que acabamos de proponer, desde un punto de vista formal o 
procedimental, llegados a este punto y en el ámbito que nos ocupa de las responsabilidades, 
cabe preguntarnos, en un caso como éste, donde la ley se limita a imponer “una obligación de 
intervención” al Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias en la materia y sin más 
especificaciones, ¿en quien recaería la responsabilidad en un supuesto de producción 
de daños por incumplimiento de las medidas de prevención de incendios, en el titular 
de la actividad y técnicos proyectistas de las instalaciones obligados a observarlas, o 
bien en los técnicos municipales encargados de “verificar” ese cumplimiento según el 
art. 20 de la Ley? 
 
Hemos de advertir previamente que, en este caso, la palabra “verificación” no tiene el mismo 
alcance que cuando se utiliza como sinónimo de comprobación en las comunicaciones previas y en 
las declaraciones responsables, donde los técnicos municipales la llevan a cabo  a posteriori para 
determinar si se produce o no  el cumplimiento de los requisitos y  la adecuación de la 
documentación aportada en su caso. Aquí, por el contrario se oculta una auténtica 
autorización municipal en los términos en que se define en la Ley 17/2009, de 
transposición de la Directiva entendida como “cualquier acto expreso o tácito de la 
autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad 
de servicios o su ejercicio”  y, en este caso, es sobradamente conocido que la 
responsabilidad de los técnicos municipales está servida, derivada de una eventual falta de 
vigilancia de las actividades privadas, lo que se denomina culpa in vigilando, la cual “habría de 
relativizarse”  cuando el control es posterior al inicio de la actividad. En este sentido, es 
paradigmática e ilustrativa de lo que estamos afirmando, la sentencia referida al caso 
Gescartera31, donde se constata una cierta inflexión, ya  que el Tribunal, en un supuesto de 
control a posteriori relativiza la responsabilidad administrativa por culpa in vigilando, 
estableciendo que la simple titularidad de una potestad de inspección no comporta, 
inexorablemente, la responsabilidad sobre los daños sucedidos en ese ámbito en cuestión, 
introduciendo un juicio de razonabilidad a esos efectos. Más adelante volveremos sobre el tema 
con algo más de detalle. 
 
 
. La Ley 11/2009, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las 
actividades recreativas y Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas 
 
 
En primer lugar, hay que señalar que la Ley 11/2009 se aprobó sin incorporar en su 
articulado, de una forma clara, las exigencias que resultan de la Directiva de Servicios, como 
demuestra el hecho de que su regulación se concreta en las licencias y autorizaciones y solo de 
forma incidental, se hace referencia a las comunicaciones previas (art. 29, apartados 5 y 6). Este 
hecho viene a ser “corregido”  y se pone además en evidencia  en  la Exposición de motivos del 
Decreto 112/2009, cuando afirma: “En cumplimiento de las previsiones del Decreto 
106/2008, de 6 de mayo de medidas para la eliminación de trámites y simplificación 
de procedimientos para facilitar la actividad económica, en este Decreto se ha 

                                                 
31 STS de 27 de enero de 2009 (RJ 2009/3294) 
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intentado reducir al mínimo las cargas administrativas impuestas a las empresas para 
facilitar el ejercicio de la actividad económica (…) es necesario destacar, como 
novedad, la regulación del régimen de comunicación previa ante la Administración, 
para determinados establecimientos de espectáculos y actividades, (…) igualmente, 
se han simplificado y agilizado los procedimientos mediante el uso de declaraciones 
responsables (…) Otras medidas agilizadoras son la incorporación de la tramitación 
por vía telemática de aquellos trámites que sea posible (…)” . 
 
 
Por su parte, el Decreto 112/2009, contiene un catálogo cerrado de los espectáculos y 
actividades recreativas  que constituyen su ámbito de aplicación, pero lo más paradigmático de 
este bloque normativo son las diferentes alternativas que ofrece a la hora de someterlos a uno u 
otro régimen de intervención. En efecto, de sus 171 artículos, a 36 de ellos les otorga 
carácter supletorio de las ordenanzas municipales, estableciendo32 además que “las 
ordenanzas o reglamentos municipales pueden establecer requisitos y condiciones 
adicionales a las que prevé este Reglamento con carácter general”. 
 
En efecto, los espectáculos y las actividades que se llevan a cabo en establecimientos fijos 
abiertos al público, pueden ser objeto de control mediante licencia o comunicación 
previa, a criterio municipal, con los únicos límites, simplificando, del art. 124 del Decreto 
112/2009 que, con carácter básico, señala los que deben estar necesariamente sometidos al 
régimen de comunicación previa33 y el anexo IV de la Ley ambiental 20/200934 en la 
medida que señala una relación de actividades que, en el supuesto de que no estén sometidas 
al régimen de licencia de espectáculos y actividades recreativas, quedarán sujetas al régimen de 
licencia ambiental. 
 
Todo ello sin perjuicio del margen de “decisión” que otorgan, con carácter general, las 
normas de transposición de la Directiva y, singularmente, el art. 29.6 de la Ley 11/2009 al 
declarar la posibilidad de que o bien la Generalitat, por vía de reglamento, o bien los 
municipios, por vía de Ordenanza, puedan sustituir el régimen de autorización por el de 
comunicación previa35, si consideran que no hay una razón imperiosa de interés general.  

                                                 
32 En su Disposición Final Primera. 

 
33 Supuestos en los que es procedente la comunicación previa: a) modificación no sustancial de establecimientos que cuenten 
con licencia; b) los destinados a espectáculos cinematográficos, c) los destinados a actividades musicales con un aforo hasta 
150 personas; d) los destinados a restauración, con un aforo hasta 150 personas y que no cuenten con terraza o espacio 
complementario al aire libre, e) actuaciones en directo en establecimientos recogidos en el catálogo del anexo I (art. 124 del 
Reglamento) 
 
34Supuestos en los que procede licencia: a) Actividades recreativas : 1. Bares musicales; 2. discotecas, 3. salas de baile, 4. 
restaurantes musicales, 5. salas de fiestas con espectáculo, 6. discotecas de juventud; b) actividades de naturaleza sexual: 1. 
Locales con servicio de bar y ambientación musical. 2. locales que ofrecen actuaciones y espectáculos eróticos, c) actividades 
e instalaciones deportivas con una capacidad superior a 150 personas o con una superficie superior a 500 metros 
cuadrados. (Anexo IV LPCAA)  
35 Al disponer literalmente: “En los casos en que la legislación sobre el control ambiental preventivo no requiera 
autorización ni licencia, los reglamentos de la Generalitat o las ordenanzas municipales pueden sustituir el régimen de 
autorización por el de comunicación previa a la Administración, si consideran que no hay una razón imperiosa de interés 
general, a qué hace referencia el artículo 9.1.b de la Directiva 2006/123/(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Los establecimientos abiertos al público, los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas sometidas a comunicación previa han de cumplir las mismas condiciones 
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 Junto a esa “libertad de elección” de un régimen más “flexible” de intervención como es 
la comunicación, el Decreto 112/2010, en su artículo 125 (de carácter básico), bajo la rúbrica 
“Condiciones y requisitos de la comunicación previa” determina que ésta debe ir 
acompañada de: a) declaración responsable del hecho de que el establecimiento o actividad 
cumple los requisitos reglamentarios; b) declaración responsable de disponer de póliza de 
seguros. Ciertamente que si nos quedamos ahí, creeremos que estamos asistiendo a una 
auténtica simplificación de trámites a cumplimentar por los particulares, el problema es que esa 
demanda de documentación no se corresponde exactamente con la realidad, ya que faltaría la 
acreditación de la compatibilidad urbanística  y de las normas de prevención y seguridad en 
materia de incendios, la documentación ambiental (certificaciones ambientales, si procede), y 
la que requieren otros preceptos del propio reglamento (memoria de seguridad, plan de 
autoprotección, memoria de movilidad o estudio de evaluación de la movilidad generada, estudio de impacto 
acústico y dispositivo de asistencia sanitaria) que habrá que aportar, en lo que sea aplicable, a las 
actividades comunicadas. 
 
Algún autor36 considera que esto último no es posible, y basan su argumentación en el art. 25.4 
de la Ley catalana 26/2010 de régimen jurídico y del procedimiento de las administraciones 
públicas de Catalunya que obliga a los ciudadanos “únicamente” a presentar los datos o 
documentos exigibles por las normas aplicables al procedimiento y, este procedimiento,  
según señala,  no puede ser modificado por la regulación municipal. Frente a este argumento 
cabe oponer lo que dispone el art. 136 del propio Reglamento cuando señala qué debe 
verificarse por la Administración en los establecimientos sujetos a comunicación previa 
(emisiones, residuos, incendios, medidas de autoprotección, higiene y salud de las personas, sistemas de control 
de aforos). 
 
 La Ley 11/2009 (art. 38), en materia de simplificación de trámites y procedimientos al igual 
que hacía la LPCAA, no prevé la “integración” de procedimientos, por el contrario aboga por 
la solicitud simultánea y la tramitación conjunta  cuando diversas licencias, autorizaciones 
u otros actos de control preventivo concurran en un mismo establecimiento, espectáculo a 
actividad. Si bien, cuando eso pase, hace una llamada a: a) simplificar e integrar tanto 
como sea posible los diversos trámites y actuaciones,  con esa finalidad permite aplicar a 
esos procedimientos los plazos que tengan más duración; b)  garantizar la salvaguarda de 
la capacidad decisoria de cada administración y la de cada órgano, en relación a su 
competencia; c)  integrar en el procedimiento de licencia o autorización la 
intervención ambiental, de forma que esta última licencia sea sustituida por un 
informe integrado de las materias ambientales y si procede por la declaración de 
impacto ambiental, que serán vinculantes cuando sean desfavorables o impongan 
condiciones.  
 

                                                                                                                                                                                        
generales establecidas para las licencias y las autorizaciones”.  Vuelve por tanto a estar presente la concurrencia o no de una 
razón imperiosa de interés general, de acuerdo con el art. 9.1.b de la Directiva de Servicios y el art. 5 de la Ley 17/2009. 
 
36 Clara I. Velasco Rico: “La nova regulació en matèria d’espectacles i activitats recreatives a Catalunya”, Seminari de Dret 
Local, Federació de Municipis de Catalunya, maig de 2011. 
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En materia de incendios, si bien el artículo 37 del Decreto 112/2010 determina la necesidad 
de que los establecimientos abiertos al público cumplan las condiciones de prevención y 
seguridad en caso de incendio y de que los titulares dispongan de las actas de comprobación, 
cuando sean necesarias, tampoco integra ese  procedimiento de control en la materia, en 
el proceso de otorgamiento de la licencia, a diferencia del tratamiento que da al 
control ambiental. Esa circunstancia, y la relativa al control municipal en materia de salud 
pública37, de nuevo habrá de ser resuelta por las Ordenanzas municipales, si bien que como 
ya hemos ido apuntando y, a diferencia de lo que hacía la ley ambiental, aquí sí que determina,  
el art. 104 del Decreto 112/2009 que  “la resolución solo puede ser de otorgamiento de la 
licencia solicitada si su tramitación ha acreditado que el establecimiento abierto al 
público autorizado cumple las condiciones de seguridad, calidad, comodidad, 
salubridad e higiene que, para garantizar los derechos del público asistente y de 
terceras personas afectadas, la convivencia vecinal y la integridad de los espacios 
públicos, establecen este Reglamento y el resto de normativa aplicable (…).  
 
 El régimen del silencio que se establece, en supuestos de inactividad de la administración 
municipal, en el otorgamiento de la licencia es negativo (art. 33 de la Ley 11/2009 y 104 del 
Decreto 112/2010). 
 
No obstante lo apuntado, donde contiene una regulación exhaustiva el Reglamento de 
Espectáculos es en materia de Garantías y Responsabilidades38 así, se pronuncia sobre el 
reparto de responsabilidad entre las personas organizadoras y las personas titulares; determina 
las personas obligadas a contratar una póliza de responsabilidad civil; establece el ámbito de 
cobertura de la póliza, así como los elementos de la misma y sus cuantías mínimas en función 
del aforo de los establecimientos. 
 
Es significativo, también, en materia de control de los establecimientos sujetos a 
comunicación previa, lo dispuesto en su art. 136 que determina que ese consiste en una 
verificación técnica que acredite que el establecimiento y las actividades desarrolladas se 
ajustan a la comunicación previa y a la documentación que se acompaña, especialmente en 
materia de: las emisiones, particularmente de ruido y vibraciones; la producción y gestión 
de residuos; las medidas de prevención y seguridad en caso de incendio; las medidas 
y técnicas de autoprotección, las medidas de protección de la higiene y la salud de las 
personas; el funcionamiento y los registros del sistema automático de control de 
aforos, si hubiere. 
 
Ese control puede ser llevado a cabo por los servicios administrativos de inspección añade, o 
por una entidad colaboradora. De nuevo, nada aportan ambas normas sobre el término en 
que debe llevarse  a cabo la tarea de verificación, particularmente para deslindar  las posibles 
responsabilidades entre todos los agentes intervinientes. 
 

                                                 
37 El art. 68 de la Ley 15/1990, de sanidad, regula en Catalunya las competencias municipales de control en  materia de salud 
pública. 
38 A los que dedica los art. 75 a 83 inclusive. 
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Ahora bien, además de lo apuntado, lo que creo que si constituye una de las mayores 
aportaciones del Reglamento39 es la referencia que se hace a la Programación de las 
inspecciones y a los Planes y Programas de inspección que deberemos llevar a cabo las 
Administraciones Públicas, estableciendo objetivos, prioridades, planes y programas 
definidos de inspección de los establecimientos abiertos al público. Y, si tuviera que elegir 
algún extremo realmente relevante de todo el trabajo, sin lugar a dudas, escogería éste por las 
razones que expondré a continuación. 
 
Los objetivos y prioridades de las actuaciones inspectoras deberían ser aprobados por los 
Plenos de las respectivas Entidades. A su vez,  el Alcalde habría de establecer mediante la 
aprobación del Plan estratégico los criterios de inspección, y en el marco de dicho Plan, 
formular los Programas de actuaciones inspectoras (determinando las líneas preferentes 
de actuación, por ejemplo, las destinadas a controlar las actividades comunicadas).  
 
En aplicación de esos Programas, las Unidades de inspección, dispondrán la programación 
interna de sus servicios en función de su capacidad y medios disponibles.  
 
Ese modo de actuación planificada40, creo que va a ser el instrumento más útil, para 
que, ante una eventual imputación de responsabilidad a las Administraciones 
públicas, derivada de los procesos de verificación, control e inspección, en su caso, de 
las actividades comunicadas, se pueda enervar la misma. Es el equivalente a los 
llamados estándares del servicio o cartas de servicio que comentamos a continuación. 
 
2. Estándares como pautas de calidad en la prestación de los servicios 
 
.  En efecto, en un sistema como el nuestro se impone que a los Jueces se les proporcione por 
vía legal  unas pautas sobre como debe ser el actuar de la Administración. De lo 
contrario, en ausencia de principios cada Juez los sustituirá por sus propios y personales 
criterios. 
 
.  Otra alternativa a la ley, son las llamadas “Cartas de servicios”, entendidas como una 
especie de autocompromiso de la Administración para mantener determinadas cotas de calidad 
en la prestación de los servicios. 
 
.  La ausencia de esos referentes determina que el resultado sea muy dispar. De ahí la 
casuística que impregna todo el sistema. Porque si el Juez toma idealmente el elemento 
comparativo a partir de un estándar alto de calidad en el funcionamiento medio de los 
servicios, los supuestos de responsabilidad se amplían, pues todo lo que esté por debajo, 
implicaría un “funcionamiento anormal” cuyos daños serían siempre indemnizables. Y al 
contrario. 
 

                                                 
39 Art. 144 y 145. 
40 Las Ordenanzas tipo aprobadas y publicadas por la Diputación de Barcelona, el 15 de julio de 2011, regulan esta facultad 
planificadora, conscientes de la eficacia que puede tener ante eventuales reclamaciones de reponsabilidad patrimonial, 
derivadas del ejercicio de las facultades de verificación, control e inspección. 
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. En ausencia de estándares fijados por la normativa o por la propia Administración, deberá 
aceptarse que sean los Tribunales los que delimiten las prestaciones exigibles atendiendo no 
sólo a las circunstancias del caso, sino teniendo en cuenta el servicio en su conjunto y 
valorando factores como la sostenibilidad del mismo. 
 
. El título de imputación de responsabilidad no puede ser pues la relación de causalidad y 
la simple titularidad de una competencia, sino que ha de ser una obligación administrativa 
de prestación, de abstención o de vigilancia jurídicamente exigible. Ello provoca la 
necesidad de objetivar estándares que delimiten el perímetro de los servicios o 
prestaciones públicas, más allá de las cuales no existirá actividad u omisión administrativa a la 
que vincular la responsabilidad. 
 
. La experiencia práctica de la Diputación de Barcelona, particularmente en materia de vías 
locales, pone de manifiesto que la existencia de unos estándares a modo de protocolo de 
funcionamiento, la exonera de responsabilidad en el noventa y nueve por ciento de las veces 
en que es demandada. 
 
Las sentencias basculan entre los dos extremos que ahora veremos,  la del Juzgado nº 14, que 
trae a colación los estándares, sin que le hayan sido invocados en esas actuaciones, y las del 
Juzgado nº 13 que considera a los mismos inadmisibles por defectuosos, entre ambas 
recogemos las de los Juzgados número 1, 7, 5, 15, 3 y 12, y una del TSJC, que unánimemente 
exoneran a la Administración, en virtud de esos protocolos de actuación. 
 
. La Sentencia nº 110/2007, de 14 de mayo, del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 
14 de Barcelona, dictada en un supuesto de accidente en carretera por la existencia de una 
mancha de aceite y, ante la ausencia de invocación de los estándares de funcionamiento del 
servicio, por parte de la Diputación, argumenta que: “(…) Nada figura sin embargo sobre el 
protocolo de actuación que se sigue por parte de dicha empresa, como tampoco consta el que sigue el Servicio de 
Vías Locales, a pesar de que el instructor del expediente solicitaba de este último Servicio dicha información 
(folio 69), si bien debe precisarse que el protocolo de actuación de la Diputación no es 
desconocido para esta Juzgadora, pues ha tenido ocasión de examinarlo en el recurso 
412/2005 seguido contra la Administración demandada, del que resulta que el servicio público 
de mantenimiento por lo que se refiere a la detección de incidencias, se encuentra dentro de los parámetros de la 
razonabilidad exigible”. 
 
. La Sentencia nº 148/2007, de 18 de mayo, del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 
13 de Barcelona, dictada en un supuesto de accidente de coche como consecuencia de la 
existencia de placas de hielo en la vía, debidamente señalizada, y en la que frente al mismo 
protocolo, por lo demás unánimemente aceptado por los restantes Juzgados de lo 
Contencioso, así como por el propio TSJC argumenta: “(…) no puede admitirse que la 
Administración responsable del cuidado de la carretera, no disponga de registros o de instrumentos de control 
idóneos, con los que verificar la prestación regular del servicio de supervisión y conservación de las vías de 
circulación. 
Como tampoco es excusable que no se aporte un mínimo estudio susceptible de justificar la bondad de los 
estándares de prestación. 
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La falta de diligencia sobre estos particulares constituye un claro incumplimiento, por la demandada, de las 
cargas asociadas al principio de mayor facilidad probatoria (art. 217.6 LEC) con todas las consecuencias que 
cabe anudar a esa circunstancia”. 
 
Entre ambas sentencias, se dan multitud de otras, procedentes del resto de Juzgados que, de 
forma unánime, exoneran a la Administración (Diputación en este caso), en base justamente a 
la existencia de esos mismos protocolos de actuación. 
 
. La Sentencia nº 19/2009, de 19 de enero, dictada por el Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 7 de Barcelona, en un supuesto de reclamación por la caída de un 
jugador en un campo de fútbol, al pisar una boca de riego. Para exonerar a la Diputación de 
responsabilidad, la Magistrada argumenta: “No es pot demanar a l’administració una activitat 
consistent en mantenir de forma constant cadascuna de les instal.lacions i serveis públics que gestiona en un 
estat absolutament impecable. En aquest sentit cal reconduir la idea de funcionament normal a 
uns estándars de qualitat determinats que seran els estàndards exigibles pel ciutadà, i 
si la mateixa administració no fixa aquests estàndards, caldrà deduir-los de forma 
casuística a partir d’allò que sigui raonable i pressupostàriament sostenible. En allò 
que superi aquests estàndards és el ciutadà o l’usuari el que ha d’assumir els riscos 
inherents a les seves activitats –activitats que hom exerceix en règim de llibertat i sota 
la pròpia responsabilitat-. 
(…) En aquest cas ha quedat acreditat que l’estat del camp es revisa cada tres dias aproximadament, quan es 
talla la gesta: si es veuen forats es tapen amb sorra (…) segons es desprèn de les proves realitzades, no estem 
davant d’un forat que es pugui considerar remarcable o generador de riscos especials, donat que desprès que el 
Sr. X patís la lesió, els altres companys van continuar jugant la qual cosa indica que es tractava de un lleu 
enfonsament de la boca de reg que no requeria als futbolistes cap precaució especial. Per altra banda, el futbol 
és un esport de contacte que té un risc de caigudes i lesions que les persones que el practiquen lliurement 
assumeixen (…) Així doncs, cal imputar en el present cas la causa del dany a la manca de precaució exigible 
de l’actora i no a la responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el manteniment de les instal.lacions 
esportives, raó per la qual cal desestimar aquest  recurs”. 
 
 
III. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR CULPA IN VIGILANDO 
 
En materia de responsabilidad es útil deslindar causalidad, imputabilidad y 
responsabilidad, evitando imprecisiones equívocas. 
 
Con la causalidad, se busca un hecho o un acto determinante del daño, lo cual es 
jurídicamente relevante en cuanto determina operaciones posteriores. La imputabilidad, se 
dirige a encontrar un sujeto al que atribuir el hecho causante del daño. Finalmente, la 
responsabilidad determina el sujeto para el que surge la obligación indemnizatoria y cuyo 
patrimonio “responde” de la misma. 
 
Determinar quién debe indemnizar es realmente la cuestión fundamental, pero el Derecho la 
contesta frecuentemente atendiendo a quien haya causado el daño, lo que a su vez exige saber 
qué hecho o acto ha sido la causa. Así, determinado esto último y que sujeto considera el 
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Derecho que es su autor, la responsabilidad recaerá sobre éste: el sujeto responsable es el 
sujeto al que se imputa el hecho causante del daño; estamos ante una responsabilidad por 
hecho propio, es decir, por los daños causados por uno mismo41. 
 
No obstante ello, cuando hablamos de responsabilidad por culpa in vigilando, estaríamos 
hablando de la responsabilidad que puede asumirse por hecho ajeno. En este sentido, el profesor 
Rebollo señala la existencia de un principio general reconocido en nuestro derecho, en virtud 
del cual es responsable de los daños causados por otro aquel que tiene sobre éste unas 
facultades de injerencia y dirección tales que le permiten determinar su actividad, 
pero que, en el caso concreto, no empleó la diligencia exigible para evitar el daño. 
 
Para otros autores42 (con fundamento en la numerosísima jurisprudencia dictada al respecto 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, no tanto por la Sala contenciosa),  en aquellos 
casos en los que la falta de ejercicio de facultades de policía e inspección pueda 
considerarse causa del daño ocasionado, aquél podrá ser imputado a la Administración por 
culpa in vigilando, puesto que al no ejercer las potestades de policía crearía el riesgo de no 
poder corregir los defectos en los que el contratista o el ciudadano haya podido incurrir y 
evitar, de ese modo, los eventuales daños que puedan causarse. 
 
No obstante, como anunciábamos en páginas precedentes al invocar la Sentencia de Gescartera, 
cada vez más se habrá de relativizar la responsabilidad administrativa  por culpa in vigilando 
hasta ahora atribuida por el simple hecho de ostentar una potestad de inspección, en un 
supuesto de control a posteriori. Al respecto, el Tribunal Supremo, arguye de forma 
concluyente y muy gráfica, al exonerar de responsabilidad patrimonial a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, “acusada” de no ejercer debidamente sus facultades de control e 
inspección sobre Gescartera, con el consiguiente perjuicio para los impositores, lo siguiente: 
 
“La actividad de control en sus distintos aspectos, se dirige a propiciar que las entidades de prestación de 
servicios que operan en el mercado reúnan los requisitos legalmente exigidos y ajusten su actividad a las normas 
de actuación dispuestas en la Ley, así como dar respuesta a los incumplimientos sancionando las infracciones 
cometidas e impidiendo, en su caso, el mantenimiento de la situación, adoptando las medidas que la Ley 
permita al efecto, bien entendido que la garantía no es absoluta y que, como indicábamos en sentencia de 16 de 
mayo de 2008, “la función que la ley encomienda a la CNMV es supervisar e inspeccionar los mercados de 
valores y, en los términos ya explicados, asegurar la transparencia de los mismos. En ningún caso puede 
concebirse a la CNMV como garante de la legalidad y prudencia de todas las 
decisiones de todas las agencias de valores, ni menos aún como garante de que los 
clientes de dichas agencias de valores no sufrirán pérdidas económicas como 
consecuencia de decisiones ilegales e imprudentes de éstas. La mera causalidad lógica se 
detiene allí donde el sentido de las normas reguladoras de un determinado sector impiden objetivamente 
reprochar a la Administración el resultado padecido por un particular”. No puede, por tanto, exigirse 
del órgano de control la garantía absoluta del adecuado funcionamiento del sistema, 
en el que resulta determinante la actitud y conducta de los distintos operadores del 

                                                 
41 Manuel Rebollo Puig: Servicios públicos concedidos y responsabilidad de la Administración: imputación o responsabilidad 
por hecho de otro. Poder Judicial nº 20, pág. 35. 
42 Beladiez Rojo, Margarita: Responsabilidad e imputación de daños. 
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mercado, de manera que la simple apelación al ejercicio de las facultades de 
supervisión no constituye título suficiente para la exigencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 
 
La responsabilidad del órgano de control ha de ponerse en relación con un ejercicio 
ponderado y razonable de dichas facultades (…) lo que en términos de prevención y desarrollo del 
servicio se traduce en una prestación razonable y adecuada a las circunstancias como el tiempo, lugar, 
desarrollo de la actividad, estado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de 
recursos, en definitiva lo que se viene considerando un comportamiento estándar del 
servicio. En otros términos, la responsabilidad del órgano de control vendrá 
determinada por la imputabilidad del daño, en relación causal, a la omisión de 
aquéllas actuaciones que razonablemente le fueran exigibles adoptar en el ejercicio de 
las facultades que la ley le reconoce para el ejercicio de su función o al ejercicio 
inadecuado de las mismas atendiendo a las circunstancias del caso y la finalidad 
perseguida por el ordenamiento jurídico, lo que supone una valoración propia de un 
órgano técnico como la CNMV, con respecto a ese ámbito de decisión, salvo que se 
produzca un ejercicio arbitrario o injustificado, erróneo en sus consideraciones 
fácticas o contrario a la norma”. (…) 
 
A la vista de lo expuesto, debe concluirse considerando que no se aprecia una 
inacción en la CNMV o una falta de diligencia y eficacia en la misma que hubiera 
sido la causa directa y eficaz de los perjuicios causados a los recurrentes, y siendo ello 
así debe desestimarse el recurso interpuesto”. (…) (STS 27 enero 2009). 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. La Directiva de Servicios, entre otras innovaciones, elimina autorizaciones, excepto 
fundadas razones de interés general, e introduce dos técnicas de intervención 
alternativas: la comunicación previa y declaración responsable. Correlativamente, las 
funciones de verificación y control se desplazan y llevan a cabo por la Administración,  
a posteriori  del inicio de la actividad. 
 
2. No obstante ello, ni la Directiva ni la norma de transposición, ni las dictadas como 
consecuencia de las mismas, introducen las previsiones normativas que habrían de 
acompañar este cambio de paradigma en la regulación del ejercicio de actividades por 
parte de los ciudadanos, reforzando  las potestades administrativas de inspección y 
control. 
 
3. No hemos de perder de vista que cuando hablamos de comprobación o 
verificación, control e inspección, nos estamos refiriendo a tres potestades distintas en 
manos de la Administración, en los términos expuestos. 
 
4. La ley 30/92 impide reclamar responsabilidad civil directa a las autoridades o 
funcionarios, excepto cuando esa acción se ejerce en el proceso penal, en supuestos 
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de comisión de delitos dolosos o culposos y habrá que demandarla siempre ante la 
Administración pública, a través del instituto de la responsabilidad patrimonial. Será 
la Administración quien en via de regreso ha de reclamarla a sus funcionarios (en el 
supuesto que hubiese indemnizado a los particulares). 
 
5. El sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no ha 
sufrido cambio alguno. Ni la Directiva, ni el resto de normas dictadas a su amparo, 
han puntualizado el régimen de responsabilidad derivado de las acciones privadas 
objeto de liberalización, limitándose a algún artículo ciertamente ambiguo. 
 
6. En nuestro Ordenamiento Jurídico se ha aceptado el principio de confianza 
legítima, que completa el régimen de responsabilidad con la inclusión de supuestos 
que derivan de la inacción administrativa o bien de la tolerancia que permite entender 
aceptada una situación. 
 
Ello se traduce en la creencia de que los ciudadanos no tienen porqué ser afectados 
como consecuencia del mal funcionamiento del servicio de comprobación y 
aseguramiento de la sociedad de que las actividades se ejercen en condiciones 
legales. Se convierte así la Administración pública en una especie de garante frente a 
todos los problemas que surjan durante la realización de actividades. 
 
7. A partir del nuevo escenario surgido de la Directiva, con intervención 
administrativa a posteriori y frente a la afirmación anterior, cabe oponer que: a) los 
recursos materiales y jurídicos de que se dispone, en la Administración, pueden ser 
del todo insuficientes para el nuevo control posterior; b) el desapoderamiento de la 
Administración, para intervenir de forma previa debería venir acompañado – y no es 
así- de un traslado claro de responsabilidad hacia los titulares de las actividades y los 
técnicos que intervienen en el proceso  de diseño y puesta en marcha de la actividad; 
c) el visado colegial  juega un papel de garantía, pero en todo caso ahora no es 
obligatorio; d) las pólizas de responsabilidad han de jugar un papel relevante dentro 
del sistema.  
 
8. Tanto la Directiva, como la Ley 17/09 hablan de la seguros de responsabilidad civil 
y de responsabilidad profesional, obligando al prestador a suscribir un seguro, cuando 
se trate de actividades de riesgo para la salud o la seguridad. 
 
9. La Ley 20/2009, establece que las actividades comunicadas (desde la perspectiva 
ambiental) se ejercen bajo la exclusiva responsabilidad de sus titulares y de los 
técnicos que hayan expedido las certificaciones o realizado las comprobaciones 
pertinentes. 
 
10. La Ley 11/2009 y su Reglamento de desarrollo también contiene artículos sobre 
Garantías y responsabilidades que reparte entre las personas titulares del 
establecimiento y los organizadores y regula de forma exhaustiva el contenido de la 
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póliza de seguros. Pero nada dicen sobre como proceder a controlar los 
establecimientos sujetos a comunicación previa. 
 
11. La mejor aportación de esta normativa, aplicable a todos los sectores de 
intervención administrativa, es prever una planificación previa, para llevar a cabo los 
controles y las inspecciones. Además, esa técnica constituye la mejor arma para 
enervar posibles acciones de responsabilidad administrativa. Toda la doctrina judicial 
dictada sobre los estándares de funcionamiento y de calidad de los servicios, es 
aplicable al caso. 
 
12. Estaríamos en un supuesto de responsabilidad por culpa in vigilando (o por 
hechos de otros), si llegado el caso se produjeran daños como consecuencia de la 
omisión de verificación de una actividad comunicada o de la insuficiente o deficiente 
comprobación, supuesto de haberse efectuado. 
 
No obstante ello, y cada vez más, los Tribunales ponderan las circunstancias 
concurrentes, en el caso de que se trate, y dejan de condenar a la Administración, por 
la simple ostentación de una potestad de control o inspección (sirva el ejemplo del 
caso Gescartera), para ello, resultan eficaces e imprescindibles los Planes de 
actuación. 
 
 
Barcelona, 14 de septiembre de 2011  
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Disseny sostenible de l’enllumenat públic

Josep Mª Berengueres Palau
Cap del Departament d’EnllumenatCap del Departament d Enllumenat

Ajuntament de Barcelona.

Seminari Tècnic Local 2011
14 d’octubre de 2011



L il l i ió é i t t idLa il·luminació és un important consumidor 
d'energia elèctrica

Consum anual d'energia per a la il·luminació:
• El 19% de l'electricitat s'utilitza per a l'enllumenat de tot el món
• A la UE-27 el consum final d'electricitat es de 2.750 TWh * (2005)A la UE 27 el consum final d electricitat es de 2.750 TWh  (2005)
• Edificis no residencials i l'enllumenat públic (1,6 milions de punts de llum, (lluminàries): ~ 200 TWh ** 

(2005))

• * Font: AEMA (2010) / ** Font CE (2010)

En el cas de França: 
Poids de l’éclairage public dans le budget énergie d’une commune

– 17 % des consommations toutes énergies confondues
– 48 % des kWh consommés
– 23 % de la facture globale d’énergie
– 38 % de la facture 



l’enllumenat dins del consum energètic global a 
Espanya

D d l t d i t èti i di bi t l é fl ti l ífi• Des del punt de vista energètic i mediambiental, convé reflectir que el pes específic 
del consum elèctric de l'enllumenat públic, podria fins i tot arribar a representar el 
50% del consum elèctric total d'un Ajuntament.

• D'altra banda, cal ressaltar que l'enllumenat públic a Espanya suposa un consum 
elèctric entorn de 2900 *GWh/any, la qual cosa implica l'1,8% del consum total 
elèctric nacional i, per tant, és responsable de l'emissió a l'atmosfera de al voltant 
d'1.740.000 t. de CO2/any.

• Però el més destacat d'aquest sector és la seva capacitat d'estalvi, que s'estima en un 
potencial mitjà d'un 10%, la qual cosa suposaria reduir les emissions en unes 
174.000 t. de CO2/any. Dit potencial d'estalvi és degut, tant a la manca d'aplicació 
de tecnologies d'eficiència energètica, com als nivells d'il·luminació de les 
instal·lacions que estan per sobre dels recomanats



4 i i t b l i it t i4 posicionaments sobre la prioritat  i 
importància d’aquest tema 

• Plan de medidas urgentes de ahorro y eficiencia energética 2011. Memoria 
económica 4/03/11

• CELMA & ELC, European Lighting System Legislation (LSL
• Pacto de los Alcaldes
• The Royal Commission and Environmental Pollution



PLAN DE MEDIDAS URGENTES DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011
MEMORIA ECONÓMICA 4/03/11 

• 3.- MEDIDAS SOBRE ILUMINACIÓN Y CONSUMO ELÉCTRICO
• MEDIDA 16: <<RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO MUNICIPALPOR OTROS MÁS EFICIENTES >>

• Objetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de 
alumbrado exterior de los municipios mediante su adecuación a las exigenciasalumbrado exterior de los municipios mediante su adecuación a las exigencias 
del Reglamento de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado 
exterior (RD 1890/2008) que entró en vigor en abril de 2009.



PLAN DE MEDIDAS URGENTES DE AHORRO YPLAN DE MEDIDAS URGENTES DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011
MEMORIA ECONÓMICA 4/03/11

• Descripción: La medida 16 se articula en tres líneas específicas deDescripción: La medida 16 se articula en tres líneas específicas de 
actuación:

• a) Exigencia del cumplimiento del RD 1890/2008 para todos los municipios de 
más de 25 000 habitantes (295 municipios) en el plazo máximo de 5 años Lasmás de 25.000 habitantes (295 municipios) en el plazo máximo de 5 años. Las 
auditorías energéticas realizadas por el IDAE arrojan un potencial de ahorro 
del 40% del consumo de electricidad por la reforma y adecuación de estas 
instalaciones a los preceptos del reglamento.p p g

• b) Ejecución de una experiencia piloto sobre una selección de 19 
ayuntamientos de más de 25.000 habitantes, uno por cada Comunidad 
Autónoma incluyendo a Ceuta y Melilla, a ejecutar en el primer año.Autónoma incluyendo a Ceuta y Melilla, a ejecutar en el primer año.

• c) Mejora de las instalaciones de alumbrado exterior de los municipios de 
menos de 200 habitantes a través de un programa de ayuda directa de IDAE 
que palie los bajos recursos económicos y técnicos con los que cuentan estasque palie los bajos recursos económicos y técnicos con los que cuentan estas 
administraciones Públicas.



Rafael Barón Crespo, Presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM)

E i l l b d úbli ibl L i fl ió h• Es necesario que el alumbrado público sea «sostenible». La primera reflexión que hay que 
hacer es que la «sostenibilidad» viene influida por la duración de las instalaciones, que es un 
bien de inversión. 

• Mientras que otros bienes tienen una duración de vida limitada el alumbrado público tiene• Mientras que otros bienes tienen una duración de vida limitada, el alumbrado público tiene 
una vida media de más de treinta años con una amortización del 3% anual.

• Por lo tanto, es fundamental que cuando se piensa en que una instalación que se realiza hoy 
día deba ser sostenible, se haga diseñando adecuadamente todos sus parámetros y teniendo en , g p y
cuanta el estado del arte de sus diferentes elementos.

• En esto se está fijando la CE, que ha pasado de elaborar normas y recomendaciones sobre los 
productos aislados a estudiar la propuesta actual de la federación europea de fabricantes 
( ) d b l h i l ibilid d l ( i h i(CELMA) de basar el ahorro energético y la sostenibilidad en la LSL (Lighting System
Legislation), que tiene en cuenta no solo a los componentes individualmente sino como un 
conjunto dentro de una instalación de iluminación completa. 

• La sostenibilidad vendrá dada por el uso adecuado de la última tecnología posible y ya• La sostenibilidad vendrá dada por el uso adecuado de la última tecnología posible, y ya 
experimentada, de cada una de las partes que componen la instalación y, por lo tanto, en la 
capacidad de conocimiento de todas estas tecnologías para poder aunarlas en un momento 
determinado



CELMA & ELC
European Lighting System Legislation (LSL):

• A concrete contribution to implement the 2020 EU Energy Strategy

• La indústria europea de l'enllumenat està col·laborant amb els reguladors 
europeus per complementar el Reglament de la UE de disseny ecològic per 
als productes d'il·luminació del sector terciari (CE N°245/2009) mitjançantals productes d il luminació del sector terciari (CE N 245/2009), mitjançant 
el desenvolupament d'una nova legislació pel sistema d'il·luminació (LSL) 
en tota la UE, per ajudar a la Unió Europea a la consecució dels seus 
objectius d’eficiència energètica 20/20/20 així com per millorar la qualitatobjectius d eficiència energètica, 20/20/20, així com per millorar la qualitat 
de la llum.



LSL t it t l t d lLSL oportunitat per al sector de la 
il·luminació exterior

UE-27, il·luminació dels carrers:
El 33% de la tecnologia de més de 40 anys

d i i l l d l /La taxa de renovació necessària és al voltant del 3% / any
El 98% dels enllumenats públics existents no té cap control, només l'interruptor d'encesa 
/ apagat
El control intel·ligent de la il·luminació pot estalviar fins a un 40% del consum elèctric,El control intel ligent de la il luminació pot estalviar fins a un 40% del consum elèctric, 
tot i millorant la qualitat de la il·luminació per proporcionar la il·luminació deguda
Un sistema de control permet detectar anomalies en temps real i facilitar el manteniment 
presentant informe d'errors
El control intel·ligent d'il·luminació pot reduir la contaminació lumínica 
Potencial d'estalvi és de 10 a 15 TWh / any

Des de la òptica comercial:
El t l l' ll t úbli é t l i di iblEls controls per a l'enllumenat públic és una tecnologia disponible
Inversió addicional típica es de 170 euros / punt de llum
Estalvi normal és de 24 euros / punt de llum / any
Típic període d'amortització és de 7 anysp p y



New EU Lighting System Legislation 
(LSL)

El consum d'energia per a la il·luminació pot ser reduït a la meitat
PAS 1: mitjançant l'ús de moderns productes d'il·luminació energèticament eficients. 
=>Aplicació del Reglament de Disseny ecològic existent a la UE als productes d'il·luminació 
PAS 2: en sistemes d'enllumenat ben dissenyats, instal·lats i operats, 
=> Nova legislació del sistema d’il·luminació (LSL) de la UE.

Que significa LSL?. 
la selecció dels criteris adequats per a la tasca d'il·luminació
el disseny de la il·luminació adequada per complir els criteris d'il·luminació i estalvi d'energia
la verificació del disseny de l'enllumenat
la instal·lació del sistema d'il·luminació d'acord amb el disseny de la il·luminacióla instal lació del sistema d il luminació d acord amb el disseny de la il luminació
la posada en marxa, tancament de l’obra i lliurar a l'usuari de l'enllumenat la instal·lació
el manteniment, el servei (horari definit en el disseny) i l'operació de
la instal·lació per l'usuari



Pacto de los Alcaldes

• El Pacto de los Alcaldes[1] es el principal movimiento europeo en el que participan las 
autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar 
l fi i i i ili f d bl i ila eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su 
compromiso, los firmantes del Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión 
Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020.

• Tras adoptar el paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía en 2008• Tras adoptar el paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía en 2008, 
la Comisión Europea presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con el fin de 
respaldar y apoyar el esfuerzo de las autoridades locales en la aplicación de políticas de 
energía sostenible.

• Por sus características singulares (es la única iniciativa de este tipo que moviliza actores 
regionales y locales en torno al cumplimiento de los objetivos de la UE), las 
instituciones europeas definen el Pacto de los Alcaldes como un modelo excepcional de 

b lti i lgobernanza multinivel



Planes de Acción para la Energía SosteniblePlanes de Acción para la Energía Sostenible

• Para alcanzar y superar los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos 
establecidos por la Unión Europea, los firmantes del Pacto de los Alcaldes se 
comprometen a desarrollar un Plan de Acción para la Energía Sostenible
(PAES) en el plazo de un año a partir de su adhesión a la iniciativa. Dicho plan 
de acción, aprobado por el consejo municipal, destaca las actividades y las 
medidas previstas por los firmantes para cumplir sus compromisos, y establece 
los plazos correspondientes y la asignación de responsabilidades.



Th R l C i i dThe Royal Commission and 
Environmental Pollution

• The Royal Commission on Environmental Pollution (RCEP) is an 
independent standing body established in 1970 to advise the Queen,independent standing body established in 1970 to advise the Queen, 
Government, Parliament, the devolved administrations and the public 
on environmental issues. Although funded by the Department for 
Environment Food and Rural Affairs the Royal Commission isEnvironment, Food and Rural Affairs, the Royal Commission is 
independent of Government Departments. The Commission delivers its 
advice in the form of reports, which are submitted to the Queen and to 
P li tParliament. 



Artificial Light in the Environment
Chapter 6. Conclusions and Recommendations

• we recommend that those responsible for the management of existing 
National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty and the equivalentNational Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty and the equivalent 
National Scenic Areas in Scotland seek to eliminate unnecessary outdoor 
light and to better design and manage that which cannot be eliminated, and 
l th t ff t d t t i t d k ki balso that efforts are made to retain or create dark skies over urban areas so 

that people in major centres of population may have access to the night sky 
(2.12).

• We recommend that the highways authorities and local authorities reassess 
the lighting of roads against potential road safety and crime reduction
benefits (3.5).benefits (3.5).



A tifi i l Li ht i th E i tArtificial Light in the Environment
Chapter 6. Conclusions and Recommendations

• we recommend that local authorities should develop a lighting master plan 
in consultation with their local communities, professional lighting 
d i d h i bli li h i i ( )designers, and their own public lighting engineers (3.15).

• We recommend that the Natural Environment Research Council, with input 
from other agencies, leads a pilot programme of directed research to xploreg , p p g p
the impacts of artificial light on populations and ecosystems, and to clarify 
the effects of both existing and proposed lighting technologies on 
biological systems (4 25)biological systems (4.25).

• We recommend that, before replacement road lights using broader 
wavelength technologies are widely introduced, particularly in rural areas, 
h D f E i F d d R l Aff i (D f ) d hthe Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) and the 

Department for Transport should commission a systematic investigation of 
their impact on natural systems (5.10).



I t ió l ti l l t b dInstrucció relativa als elements urbans de 
la ciutat de Barcelona

Resolució de data 4 de marc de 2011
• En els darrers anys, la conscienciació ambiental, el paisatge urbà, l’accessibilitat i la seguretat 

h d i t t d d ll t di d l di d' t ióhan esdevingut conceptes cada vegada mes rellevants dins dels diversos programes d'actuació 
municipal i s’han d’incorporar de manera destacada dintre de l'àmbit dels elements urbans.

• A mes, per la seva imbricació amb molts elements urbans, s’ha de considerar la disposició de l’arbrat 
viari com un criteri mes per a sumar a la complexa distribució de l’espai públic i amb relació amb els 
entorns paisatgístics diversos.

• Convé destacar que el risc de saturació de l’espai públic es concentra en l'àmbit destinat als vianants, 
que pateix d’una sobre demanda que en disminueix les qualitats de confort. Els espais d'ocupació 
dels vehicles requereixen les seves necessitats d'il·luminació, seguretat i senyalització que es situen 
en les voreres i espais d’estada dels vianants.

• La Instrucció s’ha elaborat partint d’aquestes premisses, amb l’objectiu d’evitar la dispersió en els 
elements urbans i amb la voluntat de disposar dels models que donin una millor resposta a leselements urbans i amb la voluntat de disposar dels models que donin una millor resposta a les 
necessitats dels usuaris, als requeriments dels projectistes, a la multi funcionalitat demanada pels 
operadors, a la facilitat i racionalització del seu manteniment pels diferents gestors i a la 
sostenibilitat com a criteri global.



Instruccio elements urbans de Barcelona
4. Classificació dels element urbans

• 4 1 Seguint la lògica de reconeixement de l’espai públic els4.1 Seguint la lògica de reconeixement de l espai públic ......, els 
elements urbans de la ciutat de Barcelona es classifiquen en els 
següents grups:

Gr p 1 Urbanit ació: orades g als pa iments escocells rei es i tapes– Grup 1. Urbanització: vorades, guals, paviments, escocells, reixes i tapes.
– Grup 2. Seguretat: baranes, pilones, xinxetes, tanques i elements de ventilació.
– Grup 3. Comunicació: senyalització, publicitat i informació.

G 4 Il l i ió t ( l i bà l t d t)– Grup 4. Il·luminació: suports (columnes i bàculs, suports de paret), 
lluminàries, pàmpols i quadres de control de l’enllumenat.

– Grup 5. Arbrat viari: arbres i palmeres
Grup 6 Mobiliari urbà: bancs jardineres papereres fonts mòduls per a bicicletes i– Grup 6. Mobiliari urbà: bancs, jardineres, papereres, fonts, mòduls per a bicicletes i 
jocs infantils.

– Grup 7. Serveis:



Instruccio elements urbans de Barcelona 
5. Criteris generals dels Elements Urbans

Tots els elements urbans han de complir amb els següents criteris generals:

5.a. Disseny.
• Aspectes de forma:

a) La qualitat estètica: solidesa formal de disseny i color d’acord amb el caràcter de la ciutat– a) La qualitat estètica: solidesa formal, de disseny i color d acord amb el caràcter de la ciutat.
– b) L’autenticitat i l’originalitat
– c) L'excel·lència en el disseny: reconeixements públics, certificats i premis, si en disposen.

• Aspectes de funció:
– a) La funcionalitat de l’element: els paràmetres de disseny dels elements tindran en compte 

l’acompliment de la funció per a la qual han estat concebuts.aco p e t de a u c ó pe a a qua a estat co cebuts.
– b) L’ergonomia: haurà de permetre la seva utilització d’una manera adient, de forma que sigui 

eficient i segura. Així mateix es potenciaran els criteris de comoditat.
– c) Multi funcionalitat: sempre que sigui possible s'haurà d’aprofitar un mateix element per 

aries f ncions per red ir la q antitat d’elements majoritàriament els de sen alit ació erticalvaries funcions, per reduir la quantitat d’elements, majoritàriament els de senyalització vertical, 
millorant l’accessibilitat i la imatge de la ciutat.



i l b d lInstruccio elements urbans de Barcelona 
5. Criteris generals dels Elements Urbans

• 5.b. Manteniment.
– a) Els elements hauran de permetre un manteniment eficient i en bones 

condicions econòmiques En la mesura del possible incorporaran tractamentscondicions econòmiques. En la mesura del possible incorporaran tractaments 
de prevenció anti-enganxines i anti-graffits per tal de minimitzar el 
manteniment.
b) Els elements urbans hauran de tenir garantit els subministraments les peces– b) Els elements urbans hauran de tenir garantit els subministraments, les peces 
de recanvi i les eines de manteniment.

– c) Es tindrà en consideració la vida útil de l’element, la seva resistència i 
t bilit t l'ú i t i l l di ió l l i destabilitat a l'ús intensiu o anormal, a la radiació solar, als canvis de 

temperatura, a les pluges, als impactes, pesos i a l'acció dels animals.
– d) Es valorarà l'adequació de l’element pel que fa a les tasques d’operativitat 

li d l irealitzades pels operaris corresponents



ió l b d lInstrucció elements urbans de Barcelona 
5. Criteris generals dels Elements Urbans

• 5.c. Accessibilitat i seguretat
– a) Els elements urbans es consideraran adaptats si compleixen la normativa 

d’accessibilitat, l'Ordenança Municipal de supressió de barreresd accessibilitat, l Ordenança Municipal de supressió de barreres 
arquitectòniques i específicament, el Decret 135/1995 del Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya o la legislació que en un futur la pugui substituir.

– b) Els elements urbans han de permetre condicions idònies d’accessibilitat delb) Els elements urbans han de permetre condicions idònies d accessibilitat del 
treballador o gestor que els ha de mantenir o reparar.

– c) Els elements no podran tenir formes que suposin riscos per a les persones.
d) Els elements urbans hauran de ser visibles incorporant elements de– d) Els elements urbans hauran de ser visibles incorporant elements de 
senyalització, si es necessari.



ió l b d lInstrucció elements urbans de Barcelona 
5. Criteris generals dels Elements Urbans

• 5.d. Sostenibilitat: social i ambiental.
– a) Els proveïdors d’elements urbans han de garantir que aquests han estat produïts i 

fabricats en condicions laborals adequades i dignes, respectant els drets basics en el 
t b ll llit l D l ió d l'O it ió I t i l d l T b ll l ti ltreball, recollits a la Declaració de l'Organització Internacional del Treball, relativa als 
principis i drets fonamentals, amb especial cura d’evitar el treball infantil. Així mateix es 
considerarà l'adopció del Compromís ètic d’empresa. En especial caldrà l'acreditació 
documental mitjançant les certificacions dels materials emprats, de les condicions de j ç p ,
fabricació o producció i de qualitat, d’acord amb les normes corresponents. Els 
proveïdors han d’aportar les corresponents certificacions vigents de producció justa i de 
gestió sostenible.

– b) Es farà especial èmfasi en els temes referits a la petjada ecològica de l’element, com 
una extracció sostenible de la matèria primera (fusta, granit, etc...), en l’estalvi energètic 
al llarg dels procés de producció i de la vida útil de l’element en la minimització de lesal llarg dels procés de producció i de la vida útil de l element, en la minimització de les 
emissions contaminants i en el grau de reciclabilitat dels materials emprats, abans de la 
producció i al final de la vida útil de l’element.



ió l b d lInstrucció elements urbans de Barcelona 
5. Criteris generals dels Elements Urbans

• 5.e. Cost.
– a) Es tindran en consideració els quadres de preus establerts per l’Ajuntament a 

efectes de la contractació publica.
– b) Els preus dels elements hauran de ser competitius i transparents, en el marcb) Els preus dels elements hauran de ser competitius i transparents, en el marc 

d’una economia de mercat considerant la seva vida útil i les condicions 
obligatòries que es requereixen d’acord amb les diferents franges de preu.



Instrucció elements urbans de Barcelona
ANNEX A. CONDICIONS PARTICULARS OBLIGATÒRIES DELS ELEMENTS 

URBANS GRUP 4 IL LUMINACIÓURBANS . GRUP 4. IL·LUMINACIÓ

L i t l l i d’ ll t úbli t f ió bà i di l’ d l i t tLes instal·lacions d’enllumenat públic tenen una funció bàsica dins l’esquema de la ciutat, son 
elements urbans i formen part de la ciutat, a l’hora que donen el servei lumínic indispensable per 
facilitar la vida ciutadana i ajuden a garantir la seguretat. L’enllumenat ha de ser:
• Estèticament adequat per complir la funció de mobiliari urbàEstèticament adequat per complir la funció de mobiliari urbà
• El cost d'inversió inicial ha d’esser proporcional a la qualitat del producte
• Ha de facilitar la integració d’altres serveis o productes d’us ciutadà
• Ha d’esser especialment integrable amb les demandes de la senyalització i regulació viaria• Ha d esser especialment integrable amb les demandes de la senyalització i regulació viaria 

urbana
• Ha d’esser especialment segur i complir amb la reglamentació elèctrica i mecànica que li sigui 

d'aplicacióp
• Ha de minimitzar la contaminació lumínica
• Ha d’optimitzar el consum energètic
• Garantir una alta taxa de disponibilitat, el que implica un producte fiable i mantenible.p , q p p
• Els fabricant o importadors deuen estar donats d’alta a un sistema integrat de gestió de 

residus.



Instrucció elements urbans de Barcelona
ANNEX A. CONDICIONS PARTICULARS OBLIGATÒRIES DELS 

ELEMENTS URBANS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
GRUP 5. ARBRAT (Sistema viari)

5.A. ARBRES
• Tots els arbres que es col·loquin al sistema viari hauran de tenir les següents característiques  

obligatòries:
– - El tronc recte i vertical
– - La copa ha d’estar formada i equilibrada
– - Tots els individus d’una mateixa espècie mostraran igual aparença entre ells.Tots els individus d una mateixa espècie mostraran igual aparença entre ells.
– - Tots els arbres seran presentats sense podar, fletxats (amb la guia intacta), sense codominància i amb contenidor o pa 

de terra.
– - Els arbres de port petit hauran de tenir un calibre mínim de 18 a 20 cm de perímetre a 1m del terra. L'alçada mínima 

del tronc lliure de brancatge i qualsevol mena de rebrot serà de 2,30 metres.
– - Els arbres de port mitja i gran port hauran de tenir un calibre mínim de 20 a 25 cm de perímetre a 1 m del terra o del 

coll de l’arrel. L'alçada mínima del tronc lliure de brancatge i qualsevol mena de rebrot serà de 2,50 metres.

5.B. PALMERES
• Totes les palmeres que es col·loquin al sistema viari hauran de tenir les següents• Totes les palmeres que es col·loquin al sistema viari hauran de tenir les següents 

característiques obligatòries:
– - Un únic tronc recte i perfectament vertical
– - Una alçada mínima de 5 a 5,5 metres de estipit (tronc)



Instrucció elements urbans de Barcelona
ANNEX B CRITERIS D’UBICACIÓ DELS ELEMENTS URBANS A L’ESPAIANNEX B. CRITERIS D’UBICACIÓ DELS ELEMENTS URBANS A L’ESPAI 

PÚBLIC

En general la possibilitat d'instal·lació dels elements urbans vindrà condicionada per l’amplada de 
la vorera, i per la relació amb els altres elements constructius que configuren tant l’espai urbà com 
el paisatge urbà on s’inscriuen.el paisatge urbà on s inscriuen.

1. INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS URBANS EN VORERES IGUALS O MÉS PETITES DE 1,50 m
• No es permetrà cap element urbà que obstaculitzi l’amplada lliure de la voreraNo es permetrà cap element urbà que obstaculitzi l amplada lliure de la vorera.

2. INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS URBANS EN VORERES D’AMPLADA SUPERIOR A 1,50 m
• En voreres de 1 50 m fins a 5 m d’amplada es podrà autoritzar la instal·lació d’elements• En voreres de 1,50 m fins a 5 m d amplada, es podrà autoritzar la instal lació d elements 

urbans de forma que permetin un pas lliure no inferior a 1,50 m ni a la meitat de l’amplada de 
la vorera.

• En voreres mes grans de 6 m, passeigs, bulevards, places o altres indrets singulars, es g , p g , , p g ,
requerirà d'ordenació especifica fixada pels serveis tècnics municipals.



INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR

Conceptes luminotècnicsp



La llum es energia radiant

Radiacions o perturbacions periòdiques de l'estat electromagnètic de l'espai. 
Tot objecte per sobre dels -273 ºC emet radiacions
La velocitat de propagació és de:  C = 300.000 km/seg (en el buit)
L di i i dLes radiacions venen caracteritzades per

- Frecuència: (f) cicles/seg
- Periode: (T) seg/cicle 
- Longitut d'ona: (L) km/cicleLongitut d ona:            (L) km/cicle                       

f  =   C / L  ;       f = 1 / T
El conjunt de longituds d'ona que configuren una radiació electromagnètica és l'"espectre" 

d'aquesta radiació

• El campo de radiaciones visibles se extiende: de 350 nm (ultravioleta) a 780 nm (infrarrojo)
• Ultravioleta UV-C extremos de 100 a 280 nm
• UV B medianos de 280 a 315 nm• UV-B medianos de 280 a 315 nm
• UV-A próximos de 315 a 380 nm
• Infrarrojos IR-A cortos de 760 a 1400 nm
• IR-B medianos de 1400 a 3000 nm



L’espectre electromagnètic





Llum i radiació

• La llum és la radiació electromagnètica que l'ull humà pot percebre. Aquesta 
és la radiació compresa entre les longituds d'ona d'aproximadament 380 nm i 
780 nm. 

• Per percebre la llum l'ull humà té 2 tipus de receptors sensibles a la llum : ElsPer percebre la llum, l ull humà té 2 tipus de receptors sensibles a la llum : Els 
cons que ens permeten veure en color ("visió de llum diürna") amb major sensibilitat a 
la llum en el rang espectral groc-verd amb una longitud d'ona de l= 555 nm. Els bastons 
són tan extremadament sensibles que ens permeten veure en blanc i negre ( visió 
nocturna), amb la màxima sensibilitat a la llum en el rang espectral del verd amb una 
longitud d'ona de l= 507 nm.
Procés de visió
visió fotópica (visió diürna > 3 cd/m2)visió fotópica (visió diürna, > 3 cd/m2)
visió mesópica (visió crepuscular, de 0,25 a 3 cd/m2)
visió escotópica (visió nocturna, < 0,25 cd/m2)



Corva de sensibilitat de l’ull



Relació entre energía radiada i flux 
ll i ólluminós

• L'energia radiada per la font emisora g p
és funció de la temperatura absoluta. 

• La curva d'energia radiada és funció de 
la longitud d'ona. Una part d'aquesta 
energia correspont a l'espectre visible

• El fluxe lluminós es l'energia compresa 
dins la curva de sensibilitat de l'ull          

• La eficàcia lluminosa o rendiment 
visual es la radiació dins l'espectre p
visible /  radiació total

• l'equivalent fotomètric de la radiació 
(K) és el màxim rendiment possible si 
tota l'energia elèctrica es transformés en 
ll l ll i d d dllum a la llongitud d'ona de 555 nm. K = 
683 lm/w, en el punt de màxima 
sensibilitat de l’ull. 



El color

• La impresió del color d'un cos depen de la composició espectral de la llum 
amb que s'il.lumina i de les propietats que tingui de reflexar-la, trasmetre-la o 
absorbir-la.

• La llum blanca del dia conté tota la gama de colors de l'espectre visible.
• L'ull té una sensació d'intensitat a les regions de color verd vermell i blau LaL ull té una sensació d intensitat a les regions de color verd, vermell i blau. La 

resta de colors es una relació aditiva d'aquets tres. (teoria tricromàtica)
• Per arribar a una definició cromàtica uniforme pels colors espectrals s'han 

definit internacionalment com estímuls de referència els vèrtexs d'un triangledefinit internacionalment com estímuls de referència els vèrtexs d un triangle 
patró de color, es a dir, els respectius colors primaris ideals.

• Característiques del color TONALITAT dona indicació del color; equival a 
la longit d d'ona del color Cinc tons principals: ermell groc erd blala longitud d'ona del color. Cinc tons principals: vermell, groc, verd, blau, 
purpura, i cinc d’intermitjos: groc-vermell, verd-groc, blau-verd; 
CROMATICITAT   Saturació del color, del gris neutre al color pur en 16 
nivells; LLUMINOSITAT Claritat o brillantor del negre (0 ) al blanc (10)nivells; LLUMINOSITAT  Claritat o brillantor, del negre (0 ), al blanc  (10)



Diagrama cromàtic de la CIEg

• A cada llum li correspon un punt del• A cada llum li correspon un punt del 
triangle cromàtic. 

• La superficie tancada per la curva del 
colors espectrals i la recta dels púrpures
conté tots els colors físicamentconté tots els colors físicament
possibles.

• La línia de contorn representa els colors
de pureça i saturació màxima (100%). El 
punt blanc és no saturat (0%)punt blanc és no saturat (0%).

• Quant menys saturat és un color més
s'allunya cap el centre del triangle (el 
blanc). La relació entre la distància al 
punt blanc i al color dona la mida de la p
saturació.

• Colors complementàris, són punts de 
colors a un costat i l'altre del punt blanc.

• Lugar de Plank, Curva de cromaticitatLugar de Plank, Curva de cromaticitat
del cos negre a diferents temperatures



La reproducció del color d’una fontLa reproducció del color d una font 
lluminosa (1)( )

• Els parámetres per identificar i quantificar la qualitat d’una font• Els parámetres per identificar i quantificar la qualitat d una font
lluminosa son:

• 1. Temperatura de color, Tc
• 2. Temperatura de color similar, Ts
• 3. Espectre de la radiació

Í• 4. Índex de rendiment de color, Ra



Temperatura de color, Tc
1. Temperatura del color, Tc

La temperatura del color de una fuente de luz 
corresponde por comparación a aquella concorresponde, por comparación, a aquella con 
la que la fuente de luz presenta el mismo 
color que el cuerpo negro.

En emisión de luz por termoradiacionEn emisión de luz por termoradiacion 
(incandescencia), la temperatura del color es 
proporcional a la temperatura de trabajo de la 
fuente.

L di ió d l iLa radiación del cuerpo negro tiene un 
reparto espectral continuo. También la 
lámpara de incandescencia tiene un reparto 
espectral continuo. La temperatura de color 
está comprendida entre 2 700 y 3 200 Kestá comprendida entre 2.700 y 3.200 K



Temperatura de color (Ts) y espectro

• 2 Temperatura de color similar Ts• 2. Temperatura de color similar, Ts
– Casi todas las otras fuentes de luz tienen el reparto espectral discontinuo
– En lámparas de descarga los puntos de color no coinciden con los del cuerpo negro.

No se puede hablar de composición espectral sino de tonalidad. La temperatura de
l i l t lá d d fi l l d l lcolor, especialmente en lámparas de descarga, se refiere al color de la luz pero no a

su composición espectral.
– En estos casos se da como valor la temperatura del cuerpo negro más semejante a la

del color de la luz analizada.

• 3. Espectro de la radiación
– Cada fuente de luz emite en un espectro de radiación que es característico del tipoCada fuente de luz emite en un espectro de radiación que es característico del tipo

de lampara. En las lamparas de descarga el espectro es discontinuo. En las lamparas
de incandescencia el espectro es continuo.



Reproducción cromática

4. Reproducción cromática. Rendimiento de color
La reproducción cromática de una fuente luminosa mide la capacidad de reproducir el color de los

bj t il i d t l I di l (R )objetos iluminados y se representa por el Indice general (Ra)

La reproducción cromática es función de la composición espectral de la luz de la fuente luminosa. El
índice Ra, se define como: El aspecto cromático que presentan los cuerpos iluminados con la luz
anali ada en comparación con el q e presentan bajo na l de referencia"analizada, en comparación con el que presentan bajo una luz de referencia".
La luz de referencia es:

el cuerpo negro, cuando la Tc < 5000 K
la luz del día homologada sí Tc > 5000 K

El índice general (Ra) es el promedio matemático de las distorsiones de color que se miden en el
comparativo de iluminar la muestra con los 8 colores estándar y con la luz a analizar.
Los índices entre las fuentes por debajo de 5000 K y por encima no son comparables; varían las
curvas de distribución espectralcurvas de distribución espectral.
El índice tiene un valor máximo de 100

Apariencia de color Temperatura de color (ºK)
Cálida Intermedia Fría < 3000 < 5000 > 5000Cálida - Intermedia - Fría < 3000 < 5000 > 5000



Lleis fonamentals de la luminotècniae s o a e ta s de a u otèc a

Llei de la inversa del cuadrat de la distància

• I                           Intensitat lluminosa
• E = ----- Il.luminància = --------------------
• d2                               (distància)2



Lleis fonamentals de la luminotècniae s o a e ta s de a u otèc a

Llei del coseno:
I          I

Eh = ----- * cos() =  ------ * cos3 ()h    ( ) ( )
d2 h2 

h
( d = -------- )                

( )cos ()

I·luminancia normal, horitzontal i vertical
– Eh = E * cos αEh En cos α
– Ev = En * sen α
– Ev = Eh * tg α

Relació d’il·luminancies per a un bon 
moldejat

– E / Eh ≥ 0 25Ev / Eh  ≥ 0,25



Ley de Lambert

Si una superficie presenta la misma luminancia en todas las direcciones, la intensidad 
en cualquier dirección es igual a la intensidad en dirección normal al plano multiplicada 

por el coseno del ángulo que forma la normal y la dirección de la intensidadpor el coseno del ángulo que forma la normal y la dirección de la intensidad
I

L = ------------- ,      de donde se deduce: I = L . S . Cos 

S ·Cos 

II

S Cos 

I = L . S . Cos 

L E /

IIoo
IDonde:

L, es luminancia, en cd/m2

L = E ·  /
SS

E, es iluminancia, en lux

, es coeficiente reflexión, 0.1> <1

, número pi



M it t l i i (1)Magnituts luminiques (1)

• Flux lluminós, o potència lluminosa. És la quantitat de llum emesa per segon. O també, la potència 
d'una energia radiant apreciada d'acord amb la sensació lluminosa produïda. Es simbolitza per (�). 
La unitat és el Lumen (lm), que correspon a 1/680 W d’energia emesos a 555 nm (màxima ( ), q p g (
sensibilitat de l'ull).

• Rendiment lluminós (eficàcia energètica), és el flux per unitat de potència elèctrica:
� / W (l /W )η = � / W (lumen/W ). 

• 680 lm/W és la millor eficiència teòrica

• Intensitat lluminosa, o forma de distribució del flux lluminós, És la quantitat de llum emesa perIntensitat lluminosa, o forma de distribució del flux lluminós, És la quantitat de llum emesa per 
unitat de temps en una determinada direcció.
Candela (cd)      (1/60/cm2 de la (I) del cos negre a 2.046 ºK)

• Intensitat lluminosa en una adreça donada És el flux lluminós que es desprèn d'un angle sòlid• Intensitat lluminosa en una adreça donada. És el flux lluminós que es desprèn d un angle sòlid 
dividit pel valor de l'angle sòlid en estereorradiants. El conjunt de vectors d'intensitat lluminosa 
conformen la distribució lluminosa d'una font de llum

 Lúmenes
I C d lI = ----- ; Candela = -------------

• w Estereorradianes



Intensitat lluminosa

1 cd = Lumen / sradI = Ø / ω

Lámpara para faro de bicicleta sin reflector 1 cdLámpara para faro de bicicleta sin reflector 1 cd
Lámpara PAR-64 muy concentrada 200.000 cd
Faro marítimo (Centro del haz) 2.000.000 cd



Il·luminància i luminància

Il·luminància, nivell d'il.luminació, o intensitat d'il.luminació. Es la quantitat de llum que 
incideix sobre una unitat de superficie de l’objecte (lux = lumens/m2)incideix sobre una unitat de superficie de l objecte (lux  lumens/m2)

•  I(c,)*cos3
• E = -------- Ep =    -------------
• S                                h²

Il.luminància màxima (Emax);  Il.luminància mínima (Emin); Il.luminància mitja (Em); 
Uniformitat mitja Um =  Emin / Em,  

• Uniformitat general    Ug =  Emin / Emax

Luminància. És la magnitud que medeix la brillantor dels objectes il.luminats o de les 
fons de llum. (candela/m2)

• I(c,)*cos3
• L = q * E L =  * q(ß γ)• L =  q * E           L  =      ---------- * q(ß,γ)       
• h² 
• Luminància màxima (Lmax);  Iuminància mínima (Lmin);  luminància mitja (Lm)
• Uniformitat global  Uo =  Lmin / Lm ,  
• Uniformitat longitudinal  Ul =  Lmin / Lmax (a l'eix)



El contrasteEl contraste

• Todos los objetos son percibidos por los contrastes de color y luminancia que 
presentan entre si y en relación al fondo.

• La diferencia de luminancia entre el objeto (Lo) y el fondo (Lf) es el contraste.o f
K = (Lo-Lf)/Lf

• La sensibilidad al contraste equivale al mínimo contraste que puede ser 
percibido por el ojo:  G = 1/K     (en teoria G≤100. En la práctica es muchop p j ( ≤ p
menor). Umbral de contraste. Para (Lf) entre 1 y 2 cd/m2 habrá visibilidad si el 
contraste es K > 0,3 



Contraste i enlluernament

• Deslumbramiento, apreciación subjetiva del grado de incomodidad a la visión. El 
deslumbramiento puede ser:  molesto, perturbador e irreversible.

• Deslumbramiento molesto: G=IEL+VRI (valores de G superiores a 5 son admisibles)

• IEL = índice específico de la luminaria,
– IEL = 13,84 - 3,31log I80 + 1,3log(I80/I88)0,5 - 0,08logI80/I88 + 1,29logF +C

• VRI = valor real de la instalación
– VRI = 0,97logLm + 4,41logh' - 1,46logP ( luminarias por Km, altura nivel de ojos a p.l.)



E ll t t b dEnlluernament perturbador
D l b i t t b d é did d i ió l i ió d• Deslumbramiento perturbador, genera pérdida de visión por la superposición de un
velo luminoso dentro de la retina. Es función de la luminancia de velo (Lv), que es la
luminancia uniforme que genera el velado de la imagen a la retina, y que tiene por
expresión:

Eg (iluminancia perpend a la visual)Eg (iluminancia perpend. a la visual)
Lv = K ------ (K es un factor en función de la edad del conductor)

² (angulo entre visual i p.ll.)
• El criterio para mesurar el deslumbramiento perturbador es "el incremento de umbral"p p

TI. Equivale a la cantidad extra de contraste que es preciso para volver a ver un objeto
• TI = 65 * Lv/(Lm)0,8 ; TI < 14 % es correcto, según el estándar de cualidad CIE. La Lv es igual para

cualquier tipo de pavimento. Si la Lm aumenta, TI disminuye



Propietats fotomètriques delsPropietats fotomètriques dels 
pavimentsp

• La luz emitida por las fuentes luminosas primarias da lugar a una iluminacion sobre
el pavimento.

• La luz incidente es reflejada por el pavimento, convertiendose en una fuente luminosa
secundaria superficial de luminancia variable.

• El flujo luminoso que incide, se descompone en dos partes: la parte absorbida y la parte
fl j dreflejada.

• El rendimiento fotométrico del pavimento, como fuente secundaria, es la relación
entre el flujo incidente y el flujo reflejado.

• La calidad de un alumbrado público es función de la densidad e intensidad luminosa• La calidad de un alumbrado público es función de la densidad e intensidad luminosa
reflejada por el pavimento en la dirección del observador.

• El brillo es la capacidad de producir estímulo luminoso. Equivale a la luminancia



Propietats fotomètriques delsPropietats fotomètriques dels 
pavimentsp

• Luminancia, en un punto de un pavimento es la intensidad luminosa por unidad de
superficie reflejada por el pavimento en la dirección del observador.

• L = q E ( cd/m2) q = coeficiente de luminancia del punto E = iluminanciaL q.E ( cd/m2) q coeficiente de luminancia del punto, E iluminancia
horizontal

• Los factores que intervienen en la calidad de la iluminación son:
– - Posición del observadorPosición del observador
– - La variación del observador modifica la luminancia y el deslumbramiento.
– - Visión por contraste.
– - Guía visual.

• De la expresión  L = q * E  resulta que la luminancia depende del coeficiente  de 
luminancia (q). El coeficiente de luminancia (q) es función de los ángulos , ß, � i ,      

• q = q(,ß,�,)
• La luminancia depende de la característica fotométrica del pavimento.  p p

I
• L = q * E;    L =  q * -------- * cos3�

• h2



Propietats fotomètriques dels 
i tpaviments

f ió if (l il i i• Reflexión difusa (la iluminancia es 
la misma en todas las direcciones).

• Reflexión especular (regular o 
dirigida), es la propia de pavimentos 
pulimentados.

• Reflexión compuesta, es la 
reflexión propia de las calzadas y 
tiene una componente difusa y una 
especular.

• Las características fotométricas del
pavimento vienen dadas por las
tablas o matrices de doble entrada r
( ß, tg �)



Propietats fotomètriques delsPropietats fotomètriques dels 
pavimentsp

• Las características fotométricas de una calzada con pavimento seco 
pueden definirse, a efectos de cálculo de luminancias, mediante: 
– Qo coeficiente de luminancia medio  q(ß,�) d�,     
– X (factor especular)    X = log (Qo/ qmin)

• Hay tres parámetros para describir las características fotométricas de
l ilos pavimentos.
– Qo para el coeficiente de luminancia medio y S1 i S2, para el grado de

especularidad
Factor especular 1 S1 = r(0 2) / r(0 0)– Factor especular 1, S1 = r(0,2) / r(0,0)

– Factor especular 2, S2 = Qo / r(0,0)
– Xp = log S2

• Dada la dificultad para calcular las tablas (r) lo más corriente es• Dada la dificultad para calcular las tablas (r) lo más corriente es
asimilar a tablas standard según la publicación del CIE nº 30-1976 i
CIE nº 60-1984



Ampliació de conceptes

• La publicació licht.wissen 01, Lighting with 
Artificial Light  (www.licht.de)

• La web de INDAL disposa d’un manual tècnic molt p
complert  (www.indal.es)

• La web de ERCO te molta informació i compta amb un 
manual tècnic amplissim (www.erco.com)

• La web del CEI (Comité Español de Iluminación) 
i i f ió i llwww.ceisp.com te informació i enllassos 



Producció de llum

Bàsicament, hi ha 3 formes de produir llum utilitzant el corrent elèctric: radiació 
tèrmica, descàrrega a alta i baixa pressió i electroluminiscéncia.
R di ió tè i El é d' fil lf h fiRadiació tèrmica:El corrent passa a través d'un filament per escalfar-ho fins a 
arribar a la major temperatura possible. Aquí el model és el sol i la temperatura de 
la seva superfície 6000 ºK
Descarrega de gas:El voltatge s'aplica a dos elèctrodes situats en els extrems delDescarrega de gas:El voltatge s aplica a dos elèctrodes situats en els extrems del 
cremador ple amb gas inert i vapor de metalls per produir la descàrrega. La 
radiació directa de la combinació d'aquestes substàncies gasoses produeix el color 
de llum desitjat. Exemples: llums de vapor de mercuri, d’halogenurs metàl·lics i de 

d divapor de sodi.
Luminescència:La radiació invisible UV generada en la descàrrega dels llums de 
gas de mercuri, es transforma en llum visible pels fòsfors. Exemples: llums 
fluorescents llums fluorescents compactes díodes d'emissió de llum El LEDfluorescents, llums fluorescents compactes, díodes d emissió de llum. El LED 
acrònim de l'anglès de Light Emitting Diode, és un dispositiu semiconductor 
(díode) que emet llum incoherent d'espectre reduït quan es polaritza de forma 
directa la unió PN del mateix i circula per ell un corrent elèctric. Aquest fenomen 
és una forma d'electroluminescència



Desaparició de les làmpades 
d’i d è i Là d ld’incandescència  Làmpades clares

Al 1 d t b d 2009 l là d i d t i h lò d l' fi iè i• Al 1r de setembre de 2009, les làmpades incandescents, i halògenes de l'eficiència 
energètica classe F i G ja no serà permès en el mercat. Els llums amb una potència de 100 
W o més haurà de ajustar-se a l'eficiència energètica de classe C

• Des de l'1 de setembre de 2010 l'eficiència energètica de classe C es requereix per a lesDes de l 1 de setembre de 2010, l eficiència energètica de classe C es requereix per a les 
làmpades incandescents i halògenes amb una potència de 75 W o més.

• L'1 de setembre de 2011, l'eficiència energètica de classe C es requereix per a les 
làmpades incandescents i halògenes amb una potència de 60 W o més.

• Des l'1 de setembre de 2012, totes les làmpades incandescents i halògenes clares haurà de 
complir amb l'eficiència energètica de classe C. Com que cap llum incandescent compleix 
aquest requisit, les làmpades incandescents per tant serà eliminat totalment del mercat.

• L'1 de setembre de 2016, les làmpades halògenes haurà de complir amb l'eficiència 
energètica de classe B. Hi ha llums halògenes disponibles que compleixen amb aquest 
requisit. A part d'això, una excepció es farà per làmpades halògenes clar amb R7s o base 
G9 Elles seguiran sent admeses en el mercat tot i que només tenen una eficiènciaG9. Elles seguiran sent admeses en el mercat tot i que només tenen una eficiència 
energètica classe C.



Característiques de les làmpades
LAMPARAS FLUORESCENCIA FLUORESCENCI

VAPOR DE 
MERCURIO 

Característiques de les làmpades

HALÓGENAS COMPACTA A LINEAL (Pro) INDUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL continua discontinua discontinua discontinua discontinua

EFECTO BIOLOGICO infrarrojo UV UV UV UVj

NIVEL DE LUMINANCIA media baja baja baja baja

TAMAÑO DEL FOCO EMISOR pequeño todo el tubo todo el tubo todo el bulbo todo el bulbo

TEMPERATURA DE COLOR 3 200 ºK
de 2.700 ºK a 

6 500 ºK
de 2.700 ºK a 

6 500 ºK 4 200 ºK
de 2.700 ºK a 

4 000 ºKTEMPERATURA DE COLOR 3.200 K 6.500 K 6.500 K 4.200 K 4.000 K

REPRODUCCIÓN CROMATICA 
(Ra) 100 de 65 a 90 de 65 a 90 60 82

EFICACIA LUMÍNICA O 
RENDIMIENTO de 1 5a 20 lm/W de 60 a 90 lm/W de 70 a 105 lm/W de 40 a 55 lm/W de 65 a 81 lm/W
VIDA  ÚTIL EN SERVICIO 2.000 h 8.000 h 12.000 h 16.000 h 60.000 h

REPERCUSION EN  RED 
ELÉCTRICA no si si si si

reactancia i reactancia i forma parte del 
ESTABILIZACIÓN DE LAMPARAS sin equipo cebador cebador reactancia 

p
conjunto

TIEMPO DE ENCENDIDO instantáneo hasta 1 min hasta 5 min hasta 5 min instantáneo
REGULACIÓN continua con eq .elec. con eq .elec. con eq .elec.

ÓEFECTO ESTROBOSCÓPICO no funcion del equipo funcion del equipo si no



Característiques de les làmpades
HALOGENUROS SODIO ALTA 

Característiques de les làmpades

TUBO 
CERAMICO

SODIO ALTA 
PRESIÓN

PRESIÓN 
CONFORT

SODIO 
BLANCO

SODIO BAJA 
PRESIÓN LED

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL discontinua discontinua discontinua discontinua discontinua continua
EFECTO BIOLOGICO UVEFECTO BIOLOGICO UV
NIVEL DE LUMINANCIA muy alta alta alta alta media alta
TAMAÑO DEL FOCO EMISOR pequeño tubular tubular tubular todo el tubo muy pequeño

TEMPERATURA DE COLOR
de 3.000 ºK a 

4 000 ºK 2 000 ºK 2 200 ºK 2 200 ºK 1 700 ºK
de 3.000 ºK a 

6 000 ºKTEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 2.000 K 2.200 K 2.200 K 1.700 K 6.000 K

REPRODUCCIÓN CROMATICA 
(Ra) 85 25 60 80 0 80

EFICACIA LUMÍNICA O 
RENDIMIENTO de 75 a 90 lm/W

de 100 a 150 
lm/W de 84 a 95 lm/W de 43 a 48 lm/W

de 100 a 180 
lm/W de 90 a 120 lm/WRENDIMIENTO de 75 a 90 lm/W lm/W de 84 a 95 lm/W de 43 a 48 lm/W lm/W de 90 a 120 lm/W

VIDA  ÚTIL EN SERVICIO 10.000 h 17.000 h 12.000 h 10.000 h 15.000 h 50.000 h

REPERCUSION EN  RED 
ELÉCTRICA si si si si si

reactancia i reactancia i reactancia i reactancia i reactancia i
ESTABILIZACIÓN DE LAMPARAS

reactancia i 
arrancador

reactancia i 
arrancador

reactancia i 
arrancador

reactancia i 
arrancador

reactancia i 
arrancador driver

TIEMPO DE ENCENDIDO hasta 5 min hasta 5 min hasta 5 min hasta 5 min hasta 5 min instantáneo
REGULACIÓN doble nivel doble nivel doble nivel doble nivel doble nivel continua

EFECTO ESTROBOSCÓPICO funcion del equipo si si si si no



Espectro de diferentes lámparasEspectro de diferentes lámparas

Luz Día Luz Incandescente

Luz Sodio Baja P. Luz Sodio Alta P.Luz Sodio Baja P. Luz Sodio Alta P.



Espectro de diferentes lámparasEspectro de diferentes lámparas

Luz Merc. HalogenurosLuz Mercurio c.c.

Luz Fluorescente 1 Luz Fluorescente 2













Il·luminació amb fibra óptica

• Fibra de plástico constituida por un núcleo de polimetacrilato de metilo y 
fibra de núcleo líquido. Las dos con envoltura óptica de polímero plástico.
G d d l E i t t ti d d l lá• Generador de luz, Existen tres tipos de generadores segun la lámpara
empleada.

• VENTAJAS DE LA ILUMINACION MEDIANTE FIBRAS OPTICASVENTAJAS DE LA ILUMINACION MEDIANTE FIBRAS OPTICAS

* La luz que sale de la fibra óptica se corresponde perfectamente con la 
emitida por la fuente (temperatura y rendimiento de color) y suprime sus
inconvenientes (radiación ultravioleta y gran parte de infrarroja)inconvenientes (radiación ultravioleta y gran parte de infrarroja). 
* La emisión de luz 'fría' . 
* Ausencia total de riesgo eléctrico.
* Carencia de perturbaciones eléctricas o electromagnéticas. 
* Facilidad de mantenimiento* Facilidad de mantenimiento. 
* Miniaturización de los elementos luminosos. 



El mon del LEDo de

El LED f t d l lt là dEl LED en front de les altres làmpades
– Veure la presentació de Ajunt BCN-Fluxus

Que es i com funciona el LED
– Veure la presentació de Philips

Prediccions de mercat
– Veure informe Energy Savings Potential of Solid State Lighting inVeure informe Energy Savings Potential of Solid State Lighting in 

General Illumination Applications



S l ió l í i b LEDSolució lumínica amb LEDs
Es considera que el LED ofereix, la millor opció pel disseny d’un enllumenat. q , p p y
Les instal·lacions d'enllumenat exterior que incorporin, sistemes o tecnologia LED, hauran de disposar, 
inicialment, d'un estudi o projecte luminotècnic que inclourà un apartat fotomètric en el qual s'exposaran les 
característiques fotomètriques de les lluminàries i l'estudi lumínic realitzat sobre la instal·lació de referència.
En ser diferent la fotometria d'un LED i el flux d'una lluminària única que el conjunt d'un numero d'ells (fluxEn ser diferent la fotometria d un LED i el flux d una lluminària única que el conjunt d un numero d ells (flux 
LED x n ≠ Lluminària amb n LED) , es presentarà aquesta referenciada a 1.000 lúmens i realitzada amb un 
goniòmetre calibrat de fabricant reconegut internacionalment
Les dades fotomètriques per a la lluminària utilitzada en el projecte exigibles són:

C b f è i d l ll i à i• Corba fotomètrica de la lluminària, 
• Corba del factor d'utilització de la lluminària, 
• Flux lluminós global emès per la lluminària, 
• Eficàcia de la lluminària mesurada en lm/wEficàcia de la lluminària mesurada en lm/w, 
• Flux hemisfèric superior instal·lat, 
Temperatura de color en K de la llum emesa per la lluminària
Amb aquestes dades es realitza el projecte luminotècnic que incorpora:
• Càlcul luminotècnic per a cada secció de projecte
• Càlcul de l'eficiència energètica 



LED L ll d l f t i b l llLED: La llum del futur i amb la llum 
blanca a mida

Els díodes emissors de llum, LEDs, són les estrelles de la il·luminació. Petits i 
extremadament eficients, estan revolucionant el món de la llum. Faciliten una 
qualitat completament nova d'il·luminació, enfront d'un nombre creixent 
d'aplicacions i estalviant gran quantitat d'energia. Els LED són la llum del 
futur, que ja es present, per la il·luminació general.

La llum blanca està ara disponible en gairebé qualsevol tonalitat requerida i es 
poden seleccionar per adaptar-se el tipus de carrer en qüestió:

• El blanc càlid, amb una temperatura de color de 2.800-3.500 graus Kelvin, és 
l'adequat per l'ambient d'un centre històric de la ciutat, el parc o zones q p p
residencials, mentre que la llum blanca neutra es l’apropiada pels carrers més 
transitats i parcs empresarials.
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Mejoras en mantener las eficacias a mayores corrientes

Generación del  (2010), actual 
Nueva Generación (2011+) gran mejora
(2009)

70

Nueva Generación  (2011+), gran mejora  

70LD_DCO_2_17_10 70



¿Cómo se evalúa la eficiencia energética?¿Cómo se evalúa la eficiencia energética?
La relación Lm/W depende mucho de con qué se relacione: un simple LED o un sistema

LED Si LED Ó i L i iC l dda
d

LED Sistema LED Óptica LuminariaControlador

ni
bi

lid

• Pérdidas
• Temperatura de
color

• Pérdidas 
ópticas

• Pérdidas del
controladorSo

st
en

térmicas 
(Tj superior)

color
• Temperatura (Tj)
• Control de corriente 

ópticas

fi i i d l

controlador

-10-15% -10-30% -10-50%

S

100 lm/W 85 lm/W 70 lm/W eficiencia del 
sistema

50 lm/W



Sistema óptico adecuado para alumbrado exterior
Como sacar el máximo provecho a la luz

Mejor sistema óptico
Mayor Interdistancia
Mejor Uniformidadj p
Menor Deslumbramiento
Menor Contaminación lumínica
M  l   l dMayor luz en calzada

72
Nano ópticas (Sistema óptico multicapa)



AREAS 
PEATONALES
(Vías tipo C y D) 

CALLES (Vías tipo B) CARRETERAS (Vias Tipo A)

Calles peatonales
Carriles bici

Calles residenciales
Trafico mixto

Calles comerciales
en áreas urbanas

Vías Urbanas Carreteras 
Interurbanas

Carreteras

50 W 70/100/125 W                      150W                     250 W  400 W  

Potencias con tecnología actual instalada
50 W 70/100/125 W                      150W                     250 W  400 W  

20 W 30/50W                           50/100W                       90/120W  220 W  

P t i LED iPotencias en LED para conseguir mismo rendimiento visual



La revolución digital
Incremento del alumbrado con LED de 2008 a  2020

93%

7% 2008

Mercado mundial

<25%

2020
Alumbrado tradicional

>75%

Mercado mundial

Alumbrado tradicional

Alumbrado con LEDs

*Market estimate based on internal Philips study



Tecnología LED: Principio de 
funcionamiento

C t t l d LED

InGaN = Indio Galio+

Corte transversal de un LED

InGaN = Indio Galio, 
Nitruro
para VERDE, AZUL, 
BLANCOBlanco

Capa trnasparente

Capa dopada-p

Substrat
(absorbierend

oder

Capa activa
(generación de 
luz)

InGaAlP = Indio, Galio,
Aluminio, Fosfito

Colores oder
transparent)Capa dopada-n

- ,
For ROJO, NARAJA, 
AMARILLO



Tecnología LED: Principio de 

Generación luz blanca

funcionamiento

1ª Forma

LED Blanco :

2ª Forma

Diodo Azul
Longitud de 
onda entre: 
455  y   465 nm

LED Blanco :

Diodo Azuly
+

Convertidor
amarillo de

Diodo Azul
+

Diodo Rojoamarillo de 
posición fija en 
el espectro
(con varias
concentracione

+
Diodo Verde 

concentracione
s posibles)



Tecnología LED: Principio de 
funcionamiento



Tecnología LED: Principio de 
funcionamiento



Sistemas de alimentación de los LED.

•Dependiendo del tipo del LED:Dependiendo del tipo del  LED:

A) FUENTE DE ALIMENTACIÓN A 
TENSIÓN CONSTANTETENSIÓN CONSTANTE: 

Led o módulos led de baja potencia.
Tensión de salida típicas de 10 Vcc; 12 Vcc ; 24 Vcc

B)  FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 
INTENSIDAD CONSTANTE: 

Led o módulos led de alta potencia.

Intensidad de salida típicas de: 350 mA ; 
500 mA; 750 mA y 1000 mA(1A)



Comparació entre làmpades d’halogenurs i de sodi

HPS = high-pressure sodium; MH1 = metal halide (Master Colour); MH2 
= metal halide (Master City White). Low-pressure sodium lamps (LPS 
(inset)) produce almost monochromatic light. ( )) p g
When scaled as here, their peak emission is just over four and a half times 
higher than the highest emission at a given wavelength for any of the 
other lamps shownother lamps shown.



Comparació entre LEDs, làmpades d’halogenurs
(Cosmópolis) i fluorescencia(Cosmópolis) i fluorescencia

C li fl d li h i i di d (LED)Cosmopolis, compact fluorescent and light-emitting diode (LED) 
lamps. Cosmopolis = Cosmopolis metal halide ‘white’ lamp; 
CFL = compact fluorescent lamp; LED = Osram Golden Dragon 
warm white LED (as used for road lighting in Banff, Canada); 
Lemnis = Lemnis prototype LED road light.



DEFINICION de LUMINARIADEFINICION de LUMINARIA

“APARATO QUE DISTRIBUYE, FILTRA O TRANSFORMA LA LUZ
EMITIDA POR UNA O VARIAS LÁMPARAS Y QUE, ADEMAS DE 

LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA FIJARLASLOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA FIJARLAS, 
PROTEGERLAS Y CONECTARLAS AL CIRCUITO ELÉCTRICO DE 

ALIMENTACION, CONTIENE EN SU CASO LOS EQUIPOS 
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO”AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO”



Les lluminàries (o pàmpols)Les lluminàries (o pàmpols)
• Les lluminàries han d’èsser fabricades per empreses especialitzades.
• Els materials utilitzats: 

– Pel cos i espai portaequips, l’alumini (injecció o extrussió)
– Pel grup òptic, reflector d’alumini anoditzat i refractor de vidre, o metacrilat d’alta

resistència a l’impacteresistència a l impacte,
• Han de complir amb la Directiva 2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética) i 

el Real decreto 1580/2006, de 22 de diciembre.
• Com complement de l’anterior la lluminaria ha de complir la Norma General de• Com complement de l’anterior, la lluminaria ha de complir la Norma General de 

Lluminaries EN 60598, la de Seguritat dels Módulos LED’S, EN 62031 i la de 
Radiació Óptica, EN 62471. 

• Podem considerar dos grans tipus de lluminàries:• Podem considerar dos grans tipus de lluminàries:
– amb grup òptic específic, del tipus elipsoidal, parabòlic, esfèric, etc
– sense grup òptic, només amb plat reflector o lames pel control de l’FHS

• Elèctricament es qualifiquen segons la classe d’aïllament, i han d’esser de Classe 1 q q g ,
o Classe 2

• Mecànicament es qualifiquen segons el grau IP XX i IK
Les lluminàries de millor qualitat i rendiment han de tenir grup òptic específic, han 
d’èsser de classe 2 i tenir un IP 66 al grup òptic un IP 44 o superior al portaequips i und èsser de classe 2 i tenir un IP 66 al grup òptic, un IP 44 o superior al portaequips i un 
IK8 en la cubeta o refractor





DATOS FOTOMÉTRICOS DE LAS LUMINARIAS.
Curvas polares de distribución de la intensidad p

luminosa

l di ib ió d l• representa la distribución de la
intensidad luminosa en los planos C
más característicos, tales como C=
0º 90º 180º 270º l d l0º, 90º, 180º, 270º y los dos planos
verticales que contienen la máxima
intensidad luminosa.



. . . 



DATOS FOTOMÉTRICOS DE LAS LUMINARIAS.
C r as del Factor de Utili aciónCurvas del Factor de Utilización

t di it bt• este diagrama nos permite obtener una
solución adecuada para la iluminación de una
calzada. La escala horizontal esta graduada en
unidades de alturas de instalación de la
l i i L l ti l tá d dluminaria. La escala vertical está graduada en
porcentaje del flujo de la lampara. El diagrama
comprende dos curvas, K1 distribución del
flujo lado calzada y K2 lado acera.

• El equilibrio entre la cantidad de flujo
luminoso lado calzada y lado acera depende
de la forma de la lámpara. Cuanto menor esp
el quemador mejor direccionalidad del
flujo. Para H=1, con SBP K=20-25%; con
VM K=30-35%, con SAP K=40-45%.



DATOS FOTOMÉTRICOS DE LAS LUMINARIAS.
Curvas IsoluxCurvas Isolux

• cada curva del diagrama isolux recoge
todos los puntos que tienen el mismo
valor de iluminancia (en lux) yvalor de iluminancia (en lux) y
establecido para un flujo luminoso de
1000 lúmenes. El valor real en un punto
de la superficie será: = valor de la curva
* flujo de la lámpara (klm) / H2



CLASSIFICACIÓ FOTOMÈTRICA DE LES LLUMINÀRIES
a Segons el sistema antic CIE 1965a. Segons el sistema antic CIE 1965

Ll i à i "C t ff" d feiLluminàries "Cut-off" o de feix
retallat Suprimeix les radiacions
lluminoses en un angle superior a 75º, 
referits a la vertical. És la més emprada 
en l'enllumenat públic. 

Lluminàries "Semi-cut-off" o de feix
mig retallat (< 80º)g ( )

Lluminàries “No Cut-off".(>80º)



isocandelas. 



Proyección azimutal de Lambert 
En las luminarias para alumbrado público, para definir una dirección, se utilizan los ángulos C y usados en los diagramas
polares. Se supone la luminaria situada dentro de una esfera y sobre ella se dibujan las líneas isocandelas. Los puntos de las 
curvas se obtienen por intersección de los vectores de intensidad luminosa con la superficie de esta. Para la representación
plana de la superficie se recurre a la proyección azimutal de Lambert.

En estos gráficos, los meridianos representan el ángulo C, los paralelos y las intensidades, líneas rojas, se reflejan en tanto por ciento
de la intensidad máxima. Como en este tipo de proyecciones las superficies son proporcionales a las originales, el flujo luminoso se 
calcula como el producto del área en el diagrama (en estereorradianes) por la intensidad luminosa en este área.
Además de intensidades y flujos este diagrama informa sobre el alcance y la dispersión de la luminaria El alcance da una idea de laAdemás de intensidades y flujos, este diagrama informa sobre el alcance y la dispersión de la luminaria. El alcance da una idea de la 
distancia longitudinal máxima que alcanza el haz de luz en la calzada mientras que la dispersión se refiere a la distancia transversal



CLASSIFICACIÓ FOTOMÈTRICA DE LES LLUMINÀRIES
a. Segons el sistema  actual



DISENY DE LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR

CONCEPTES I METODOLOGIACONCEPTES I METODOLOGIA



Nivell de luminància

L b dj l• Les corbes adjuntes mostren la 
influència del nivell de luminància mitja 
(Lmed), la uniformitat (global Uo i 
longitudinal Ul) i el graulongitudinal Ul) i el grau 
d'enlluernament perturbador (mesurar 
amb l'increment umbral TI) en la 
capacitat de visió d'un objecte (poder 

l d )revelador)
• Aquestes corbes mostren que els nivells 

de luminància d'una instal.lació han 
d'oscil·lar entre 0 75 i 2 cd/m2 en funciód oscil lar entre 0,75 i 2 cd/m2 en funció 
del tipus de via i l'entorn, tot i respectant 
els graus d'uniformitat i d'enlluernament 
que corresponguin.



Nivells de lluminància en funció dels 
à t d l’ ll tparàmetres de l’enllumenat

• En funció dels nivells d’uniformitat i 
qualitat del control de l’enlluernament, elsq ,
requeriments del nivell de lluminància
varien notablement



Funcions que cumpleix l’enllumenat

• Seguretat dels vianants i del tràfic de vehicles Han pogut ser comprovades reduccions 
del 30 % dels accidents nocturns com a conseqüència de la instal·lació d'enllumenat. 

l b d d i i id i d b l idD'altra banda, aquesta reducció incideix de manera més gran sobre els accidents greus. 
• Seguretat ciutadana L'existència d'enllumenat redueïx el nombre de delictes contra 

persones i propietats i permet augmentar l'eficàcia de les mesures de vigilància policial. 
C dit t d i l ió L lit t d l' ll t t i b l dit t b• Comoditat de circulació La qualitat de l'enllumenat repercuteix sobre la comoditat amb 
que es desembolica la circulació de vehicles i vianants. Això té importància no 
únicament des de de el punt de vista del benestar i de la reducció de fatiga, sinó també 
en aspectes funcionals com poden ser la velocitat i la fluïdesa de la circulació. p p

• Estètica i ambientació ciutadana. La il·luminació configura, en el transcurs de la nit, el 
paisatge urbà i durant el dia els fanals i lluminàries són elements visibles que poden 
influir també en aquest paisatge urbà. Això és particularment important en zones de 
característiques especials (històriques, parcs, passejos, etc...) 



R l t ió bà i (1)Reglamentació bàsica (1)
• Llei 6/2001 de 31 de maig “d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

” d l P l d C l l 16 d i d 2001 i l R lnocturn”, aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 de maig de 2001, i  el Reglament que 
desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret 82/2005 de 3 de maig. 

• Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 según Real Decreto 1890/2008 deInstrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07, según Real Decreto 1890/2008, de 
14 de novembre

• Segons disposa aquest Reglamento, en la redacció dels projectes d'il·luminació i com a 
normativa específica s'aplicaran les normes: EN 13201 Il·luminació de carrers - Part 1: p p
Selecció de classes d’enllumenat, i UNE EN 13201 Il·luminació de carrers: Part 2: Paràmetres 
requerits, Part 3: Càlcul dels paràmetres i Part 4: Mètodes de mesura dels paràmetres lumínics 
d’una instal·lació.

• Per calcular la il·luminació dels llocs de treball a l’exterior s’utilitzarà la EN 12464 - Part 2. 
• En la il·luminació de tunels es seguiran les “Recomanacions per la il·luminació de carreteres i 

tunels”, publicat pel Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, a l’any 1999.
C d t d f è i ti d t l P bli i d l C itè• Com a documents de referència es tindran en compte les Publicacions del Comitè 
Internacional de l’Eclariage (CIE), i del Comitè Espanyol de Il·luminació (CEI), que 
corresponguin a cada situació



Reglamentació bàsica (2)Reglamentació bàsica (2)
• La instal·lació elèctrica complirà amb els requeriments del “Reglamento Electrotècnico para 

Baja Tensión 2002” segons Real Decreto 842/2002 de 2 d’agost el Decret 363/2004 de 24Baja Tensión 2002 , segons Real Decreto 842/2002, de 2 d agost, el Decret 363/2004 de 24 
d’agost del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i quantes 
disposicions adients els hi siguin d’aplicació. 

• Totes les obres i els materials utilitzats han de complir el “Plec de Condicions Tècniques per a p q p
Obres d’Enllumenat”, del Departament d’Enllumenat.

• Els suports d’enllumenat compliran amb les Normes UNE EN 40-5 “Requisits per les 
columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per les columnes 
i bà l d’ ll f b i l i i” i l UNE EN 40 7 “R i i li bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7 “Requisits per les 
columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”.

• REGLAMENTO (CE) No 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009 por el que 
se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a losse aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para 
lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar 
con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo

• Els projectes incorporaran una fitxa resum que explicitarà: la qualitat de complimentació de 
les disposicions de la Llei 6/2001 i Decret 82/2005 en quant a contaminació lumínica i 
eficàcia energètica d’acord amb l’Annex 8 “Model de Fitxa Resum”eficàcia energètica d’acord amb l’Annex 8. “Model de Fitxa Resum”.



Criteris de qualitat d’un enllumenat

• Els criteris de qualitat d'un enllumenat públic, a l'efecte de garantir la seguretat 
i el confort visual, es determinen per:

– Nivell lumínic i Control de l’enlluernament
– Adequada distribució de la llum  (uniformitat) i bona reproducció cromàtica (Ra)
– Temperatura de color, direcció de la llum i modelatp ,

• Com paràmetres de mesura es consideren: 
– LUMINANCIA MITJA DE LA SUPERFÍCIE DE LA CALÇADA, Lm
– UNIFORMITAT GLOBAL DE LUMINANCIES, Uo = Lmin/Lm
– ENLLUERNAMENT PERTURBADOR, TU = 65* Lv/(Lm)0,8 en %
– UNIFORMITAT LONGITUDINAL DE LUMINANCIES, Ul = Lmin/Lmáx
– ENLLUERNAMENT MOLEST, G 
– RELACIÓ D’ENTORN, 
– GUIA VISUAL 
– NIVELL DE IL·LUMINANCIA, Em 
– UNIFORMITAT MITJA, Um = Emin/Em 
– UNIFORMITAT GENERAL, Ug = Emin/Emáx, g



La qualitat de l’enllumenat



Quins paràmetres s’han d’analitzar iQuins paràmetres s’han d’analitzar i 
optimitzar?

• Paràmetres lumínics per garantir qualitat de l’enllumenat
• Tipologia de producte suports i lluminàries per assegurar llarga vida• Tipologia de producte, suports i lluminàries, per assegurar llarga vida 

útil amb el mínim manteniment.
• Tecnologia de control de funcionament 
• Imatge com a mobiliari urbà
• Consum energètic per klm instal·lat

C t t d ll d i i t l l ió• Cost per punt de llum de primera instal·lació
• Cost d’explotació i manteniment
• Disponibilitatp
• Reciclabilitat



Metodología a seguir en la redacció dels g g
projectes

• Definició de l'entorn a il·luminar: Carrers normals Rambles Arees de vianants Parcs• Definició de l entorn a il·luminar: Carrers normals, Rambles, Arees de vianants, Parcs 
i jardins, Entorns singulars

• Zonificació assignada, a efectes d’Ordenació ambiental 
• Sectorització de l'entorn a projectar, En funció del tipus d'ús i dels requeriments 

lumínicslumínics 
• Característiques de la il·luminació, Il·luminació estandart, o amb tractament específic 

per a vianants, diferencial per a parcs i jardins, artística o ornamental 
• Elecció del tipus de llum, en funció de l’entorn, sodi alta pressió, halogenurs metàl·lics,  

fl i LEDfluorescencia, LEDs
• Elecció dels suports, Quant a la forma: suports estandars de mercat o suports de 

disseny, quant al material: acer, fosa, alumini, mixt, base de fosa fust metàl·lic, polímers 
tècnics, acer inoxidable, etc 
El ió d l ll i à i ( l id l i ió l í i ) f i l• Elecció de les lluminàries, (cal considerar la contaminació lumínica), funcionals, 
ornamentals, tipus jardin, específiques a.p., 

• Nivells d'il·luminació (a partir de les Recomanacions), maximalistes, normals (si cal 
aplicar reducció de flux es convenient  que siguin maximalistes per a reduir a partir del 

t t i t Si l li d ió d fl h d l )moment triat. Si no cal aplicar reducció de flux han de ser normals).
• Sistema de regulació i control, Amb control centralitzat, amb equips electrònics de 

doble nivell per VSAP; i drivers per LEDs,  i sistema de control . Facilitat d’operació 
del sistema



Referències inicials

• Anàlisi de zonificació que correspon a l’emplaçament del projecte 
(veure plànol de zonificació), ( Decret 82/2005)(veure plànol de zonificació), ( Decret 82/2005)

• Magnituts de transit de vehicles i vianants que soporta la via i previsió 
de futur, segons l’aranya de trànsit

• Estudi dels nivells i paràmetres lumínics que corresponen segons el 
carrer  o espai a il·luminar (RD  1890/2008 i Decret 82/2005)

• Analitzar tipologia de producte a instal·lar segons emplaçament a a po og a de p oduc e a s a a sego s e p aça e
geogràfic



Plànol de Zonificació del terme municipal de Barcelona p
segons la protecció a la contaminació lluminosa



Paràmetres funció de la zonificació
Taula comparativa entre zones E2, E3 y E4

PRESCRIPCIONS DEL REGLAMENT 
(Decret 82/2005) NORMAL NOCTURN NORMAL NOCTURN NORMAL NOCTURN

ZONA E4ZONA E3ZONA E2
(Decret 82/2005) NORMAL NOCTURN NORMAL NOCTURN NORMAL NOCTURN
Làmpades permeses Pref.VSAP VSAP Pref.VSAP Pref.VSAP Pref.VSAP Pref.VSAP
Límit Flux Hemisferi Superior (%) 5% 1% 15% 15% 25% 25%
Limit luminància de façanes i monuments (cd/m2) 5 2 10 5 25 12
Limit luminància de finestres, aparadors, etc (cd/m2) 40 20 80 40 100 50
Il l i ió ti l f d t 4 50 t (l ) 5 0 10 5 25 10Il·luminació vertical façanes, damunt 4,50 mts (lux) 5 0 10 5 25 10
Limit luminància de retols (cd/m2) 1000400 800

(El nivell lumínic no es funció de la zonificació)



Interpretació delsInterpretació dels
Nivells d'il·luminació dels vials 

• Els nivells lumínics d’aplicació obligatòria a Catalunya són els corresponents a la 
legislació estatal mitjançant el present RD 1890/2008  i el Reglament 82/2005 de 
Protecció del Medi Nocturn. 

• Els nivells que estipulen a la legislació estatal, ITC EA 02.1, fa referència a nivells 
mitjos de il·luminació en servei, es a dir els que s’obtenen després de multiplicar pel 
factor de manteniment corresponent segons la ITC-EA-06. Aquests nivells mitjos de 

f è i d d i d l UNE EN 13201 “Il i ió d C ”referència es dedueixen de la UNE EN 13201 “Iluminació de Carreteres” 
• Els màxims admissibles no podran superar els nivells mitjos de referència en un 20% , i  

els mínims obligatoris queden fora d’aquest Reglament.  O sigui es limiten els màxims a 
partir d’uns nivells de referènciapartir d uns nivells de referència.

• Segons el Decret 82/2005, 9.5 La il·luminació mitjana màxima en vies de trànsit de 
vehicles i/o de vianants és la indicada a la taula 6 de l'annex. Les instal·lacions 
destinades a aquesta il·luminació disposaran d'un sistema de regulació de flux lluminós q p g
que permeti la disminució de la il·luminació en períodes de baixa utilització, sense 
afectar la seva uniformitat. 

• Els nivells de la legislació catalana fan referència als nivells màxims en servei, i 
considerant factor de manteniment igual a Fm. (0,8-0,7)



Paràmetres funció del tipus i us de la viaParàmetres funció del tipus i us de la via
(no queden afectats per la zonificació)

• El nivell lumínic de disseny, màxim en servei (lux), segons Decret 
82/2005

Calçada Vorera
Trànsit elevat 35 20

Trànsit moderat 25 10
Trànsit baix 15 6

Trànsit escàs 10 5

• L’us i qualificació de la via es el que estableix 



Nivell lumínic segons tipus de via



Classificació de vies publiques i classesClassificació de vies publiques i classes
d’enllumenat s/UNE EN 13201







Passos en la redacció del projecte 
L’arbrat i l’enllumenatL arbrat i l enllumenat 

• La convivència enllumenat i arbrat es un dels punts més difícils a l’hora de dissenyar l’enllumenat.
Una regla bàsica es que: com es separa el suport de l’eix de l’arbre i/o la lluminària de la línia• Una regla bàsica es que: com es separa el suport de l’eix de l’arbre i/o la lluminària de la línia 
d’arbres, menys problemes hi hauran.

• Es dona per sentat que, excepte en carrers de menys de 10 mts d’ample entre façanes, tots els 
arbres col·locats seguint línia de bordillo han de tenir, des de l’inici, una mínima alçada de coronació 

’ ( )o sortida de copa, equivalent a l’alçada de gàlib. (de 4,5 a 5 mts)
• Es disposa de l’estructura urbana del carrer o via a il·luminar, la qual condiciona la tipologia i tamany

inicial dels arbres a instal·lar (port petit, port mitja, port gran).
• Això defineix una interdistància entre arbres i alhora estableix (condiciona ) la situació dels p.ll.( ) p
• Si els p.ll. són baixos (<6 mts) i queden sota la copa, no ha d'haver-hi massa problemes en mantenir 

la qualitat de l’enllumenat, sempre i quan les podes dibuixin un arbre compatible amb la llum.
• Si els p.ll. tenen alçades superiors als 6 mts

S l l d d i l d t t i l ti l i i i t di tà i d’ b i i l• Segons les amplades de voreres i calçada, tot i que la tipologia i interdistància d’arbres sigui la 
mateixa, el tipus de p.ll no te per que esser el mateix.

• P.e. l’eixample 20 mts, 5-10-5 p.ll. Eixample (6,5 m)
• P.e. tres torres 16 mts, 4-8-4, p.ll.  CL22+Atick (5 mts), , p ( )
• Un cop establerta la interdistància i situació sobre plànol cal fer el replanteig al carrer



L'enllumenat i l'erbratL enllumenat i l erbrat

Port petit Port mitjà Port gran

Interdistancia. arbre - arbre 6-7 6-7 9 9 13 13
Interdistancia. arbre - p.ll. 4 4 6 6 8 8
Alçada p.ll. 4 6 5 8 7,5 12
Alçada mínima inici copa 3 3 4,5 4,5 5 5

En carrers nous o remodelats on s’instaure plataforma única, l’arbrat i l'enllumenat segueixen la mateixa alineació
L'ideal seria diferenciar l'alineació de l'erbrat de l'alineació de l'enllumenat
En aquells casos que es pugui, cal mantenir els punts de llum a la façana contraria a l'enllumenat

El sòlid fotometric de la lluminaria s'ha de superposar a la masa arbòria per determinar la millor solució. 

Cada tipus d'arbre tindrà el seu desenvolupament, però cal establir patrons comuns

La linea d'arbres ha de tenir una homogeneitat en l'alçada del tronc que situi l'inici de la copa en l'alçada de gàlibLa linea d arbres ha de tenir una homogeneitat en l alçada del tronc que situi l inici de la copa en l alçada de gàlib

El projecte ha d'incorporar aquestes previsions doncs condicionen l'enllumenat

L'alçada del p.ll. i la unicitat o duplicitat de lluminàries depenen de l'erbrat



La instal·lació elèctrica i control centralitzat

• La instal·lació estarà governada per un centre de comandament per cada conjunt deLa instal lació estarà governada per un centre de comandament per cada conjunt de 
punts de llum en potències d’entre 12 i 15 kW nominal.  

• El centre de comandament tindrà els elements i sortides necessàries per la 
instal·lació de que es tracti, amb un mínim de dos contactors, i ha d’incorporar control 
centralitzat amb URBILUX via radio, o equip compatible i integrable dins el sistema 
de control centralitzat, amb antena directiva exterior, equip de comtatge electrònic 
del tipus pluricompanyia, i regulador de flux en capçalera allà on sigui precís. 
En el cas d’utilitzar regulador de flux en instal lacions mixtes (VSAP VM HM o• En el cas d’utilitzar regulador de flux en instal·lacions mixtes  (VSAP, VM, HM o 
altres), el quadre disposarà d’una sortida sense passar pel regulador de flux.

• El regulador de flux en capçalera no serà, en principi, necessari en les instal·lacions 
en que el nivell lumínic sigui inferior a 15 lux i sempre que el Departament Tècnicen que el nivell lumínic sigui inferior a 15 lux i sempre que el Departament Tècnic 
Municipal ho accepti.

• Tanmateix si s’utilitza tecnologia de balastes electrònics que incorporin funcions de 
dimming puntual i que permetin la funció de estabilització i regulació no serà 
necessari el regulador en capçalera, però s’ha de garantir la integració d’aquest 
equipament en el sistema de control centralitzat, per la qual cosa el centre de 
comandament i el software de control han de poder soportar i operar amb el nou 
sistemasistema. 
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La instal·lació elèctrica (2)( )

L di t ib ió lí i bt à i h d’é b bl t d l• La distribució, en línia subterrània, ha d’ésser amb cable armat del 
tipus RFV 0,6/1 kV de quatre conductors i secció mínima 10 mm2. 

• La distribució, en línia aèria, ha d’ésser amb cable del tipus RV 0,6/1 
kV de cinc conductors i secció mínima 4 mm2 o segons leskV de cinc conductors i secció mínima 4 mm2 o segons les 
prescripcions que estableix el REBT2002. 

• El nombre de circuits, ha de garantir la major fiabilitat possible de la 
instal·lació.
E l b l lti j t (d l ti P i lt• En les zones amb columnes multiprojector (del tipus Prim, o altres 
similars), la instal·lació disposarà de 2 línies per suport, partint de 
contactor diferent, per tal de efectuar la mitja apagada.

• Un cop  replantejat l’equip de control  o quadre de comandament, s’ha p p j q p q ,
d’analitzar la qualitat de senyal radiolèctrica per poder-lo e integrar en 
el sistema de control i seleccionar el sistema de connexió, (antena de 
plat, antena directiva, xarxa wifi, etc).

• Tanmateix un cop es disposi d’escomesa en disposició de funcionar• Tanmateix un cop  es disposi d escomesa en disposició de funcionar, 
s’ha d’integrar en el sistema de control i donar-lo d’alta per poder ser 
gestionat des del CC municipal
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L’obra civil i xarxa de terra

L’obra civil ha de complir amb les següents premisses:
• La canalització base en vorera serà de 40 cm d’amplada per 50 cm de fondo sobreLa canalització base en vorera serà de 40 cm. d amplada per 50 cm. de fondo, sobre 

la rasa del paviment.  Dins de la rasa es col·locarà el tub i el cable de coure nu de 35 
mm2 de la xarxa de terra.

• Els tubs estaran fabricats en polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, 
llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, 
segons els casos seran 90 mm. d'exterior  i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior  i 95 
mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable. La resistència a 
l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 Nl aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

• Com a norma no es previst construir arquetes de registre d’accés al punt de llum. 
Però quan la tubular incorpori dos tubs o doni servei a més d’una alineació de punts 
de llum, es col·locaran arquetes en cada derivació. de u , es co oca a a quetes e cada de ac ó

• En el projecte de detall cal que figurin la canalització en vorera, en calçada, els pous 
de registre, cable de presa de terra, plaques i derivacions i la instal·lació de punts de 
llum (cimentació, instal·lació elèctrica, muntatge). 

• Cada punt de llum disposarà de placa de terra, que s’enllaçarà al cable de cobre nu 
de 35 mm2 que conformarà la xarxa equipotencial.

• L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col·locar, al menys, a 1 m. al davant 
d l d t l l i hi t b lli h f i b l tdel quadre per tal que els operaris que hi treballin no ho facin sobre la tapa 
metàl·lica. El marc ha de estar  posat a terra. 116



Els suports
• Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir 

amb les normes armonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi siguin

Els suports

amb les normes armonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi siguin 
d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les 
columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per 
les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 
40-7 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers q p p
compostos reforçats amb fibres”.

• No s’acceptaran suports metàl·lics de més de 4 mts. sense el corresponent 
Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del REBT 2002. 

• En els braços i bàculs estandar, l’angle d’inclinació del maniguet per acoblament ç , g g p
de la lluminària es limita a 10º, i les lluminàries s’instal·laran amb aquesta 
alineació.

• En els bàculs de gran radi l’angle d’inclinació del maniguet per acoblament de la 
lluminària serà de 5º i les lluminàries s’instal·laran amb aquesta alineació.  q

• En cas de suports d’alumini s’utilitzarà el kit de protecció galvànica per evitar la 
generació de pars galvanics acer-alumini.

• En instal·lacions de braços sobre façana, els braços accessibles han de estar 
units equipotencialment a terra. Es pot utilitzar cable de 5 conductors a les q p p
instal·lacions a 400 V.

• Cal procurar la equipotencialitat per tots els elements metàl·lics situats a menys 
de 2 mts del punt de llum (marquesines, quioscs, cabines telefòniques pannells
d’anuncis i demés elements de mobiliari urbà), segons ITC-BT-09 del 
REBT_2002.
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La pintura dels suports (1)La pintura dels suports (1)

• Tots els suports incorporaran tractament de pintura com a sistema d’acabat del 
producte. Els colors per defecte seràn: RAL 7005 per productes d’acer 
galvanitzat, RAL 9005 negre satinat per la fosa fèrria i RAL 7032 pels armaris 
de comandament, així com el RAL corresponents per suports d’alumini i per la 
fosa d’aluminifosa d alumini.

• Tanmateix, els suports incorporaran un tractament específic per protecció 
contra enganxines i contra graffitis fins a una alçada de 3 mts, (incloent el 
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fuste del ) q
suport. La sistemàtica d’utilització es:

• Sistema llis anticartells i antigraffitis amb aplicació de dues capes pel 
tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, 
ti SL100 d HLG SYSTEM i lt d’ b t t t btipus SL100 de HLG SYSTEM, i una altre capa d’acabat transparent o amb
color, bicomponent, principal més enduridor tipus SL600 de HLG SYSTEM. 
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L’entorn de l’obra i les instal·lacions 
provisionals

• El projecte ha d’incorporar un estudi del material existent en bones condicions, i que 
s’ha de retirar, indicant els procediments per fer un retir que garanteixi la integritat dels 

i lmaterials.
• Cal incloure pressupost per la retirada i en el seu cas transport a magatzem del material 

aprofitable, o trasllat a abocador o central de reciclatge, del material enderrocat.
C l i à i l i t l l ió d’ ll t i i l i di d l• Cal preveure si es necessària la instal·lació d’enllumenat provisional, i disposar del 
procediment i partida pressupostària adient. 

• S’ha d’incorporar l’estudi i solució, dins del projecte i amb càrrec al mateix, per adequar 
les instal·lacions d’enllumenat de l’entorn que resultin afectades per la nova situacióles instal lacions d enllumenat de l entorn que resultin afectades per la nova situació, 
especialment els punts de llum que s’alimentin de quadres a retirar.

• Cal incloure-hi partida per la verificació i fitxa informàtica, que ha de realitzar el 
mantenidor de la zona a fi d’actualitzar la documentació inventarial de les instal·lacions.
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Escomesa elèctrica i legalització

• Les instal·lacions s’han d’entregar correctament legalitzades a partir d’un nou quadre de 
comandament. Cal preveure, dins l’expedient de legalització, la inclusió de connexions alienes, tals 
com Publimod cabines telefòniques marquesines BUS etccom Publimod, cabines telefòniques, marquesines BUS, etc. 

• Per poder complir amb l’objectiu de posar en marxa la nova instal·lació en el moment de l’acabament 
de l’obra, cal tenir redactada i tramitada en temps i forma la documentació per disposar de 
l’escomesa elèctrica i legalitzar la instal·lació. 

• El projecte d’instal·lació elèctrica s’ha de basar en un subministrament de 230/400 V. i des d’un punt 
d’entrega d’energia prefixat. Abans de començar l’obra s’han de corroborar i garantir aquests 
paràmetres. 

• Si el Departament d’Enllumenat autoritza la connexió a un quadre existent, caldrà legalitzar 
l’ampliació, fent les adequacions i millores precises en l’enllumenat i el quadre d’on es connecti.

• El projecte ha d’incorporar partida pel pagament dels drets d’escomesa i per la realització de 
l’escomesa.

• Tanmateix dins del projecte cal preveure i valorar el retir d’escomeses velles o escomeses existents• Tanmateix, dins del projecte cal preveure i valorar el retir d escomeses velles o escomeses existents 
que es donen de baixa, i s’ha de tramitar la baixa amb la companyia elèctrica en paral·lel amb la nova 
escomesa.

• Tots els Publimod i altres pannells publicitaris, a excepció dels informatius, han d’incorporar sistema 
per desconne ió a partir de l’horari de nit (22h UTC) segons pre e el Decret 82/2005per desconnexió a partir de l’horari de nit (22h UTC), segons preveu el Decret 82/2005.
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L” b ilt” d fi d’ bL”as built” de fi d’obra

• Els “as built” de fi d’obra han d’incorporar, a mes dels certificats de 
conformitat, els documents de legalització de la EIC i les dades de la 
instal·lació, tota la informació relativa als suports i lluminàries, tals com 
plànols, fotos i referències tècniques i de subministradors.

• Documents de legalització de l’escomesa elèctrica amb l’as built entregat a 
companyia.

• Acreditació de la integració del quadre dins del control centralitzat.
• Acreditació de la càrrega de dades dins de la base de dades d’inventari 

GENBA
• Lectures lumíniques i probes de recepcióLectures lumíniques i probes de recepció 
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Eficiència energètica enEficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior

Normativa sobre eficiènciaNormativa sobre eficiència



Bases en que es cimenta l’estalvi iBases en que es cimenta l estalvi i 
l’eficiència de l’enllumenat públicp

P j t d t b l i ll l í i i i fi i t• Projectar acuradament amb els nivells lumínics necessaris i suficients
• Utilitzar lluminaries de qualitat i rendiment
• Utilitzar làmpades i equips eficients
• Implementar sistemes de control centralitzat que permetin ajustar nivells lumínics 

segons demanda
• Optimitzar la gestió amb una bona explotacióOptimitzar la gestió amb una bona explotació 
• Aplicar manteniment rigurós
• Auditar l’evolució del consum i la despesa



N ti l ti t l i i tióNormativa relativa a estalvi i gestió 
energètica

• Del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO .REAL 
DECRETO 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba elDECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

• Del Departament de Medi Ambient i Habitatge, DECRET 82/2005, de 3 
de maig pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Lleide maig, pel qual s aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn 



l’enllumenat dins del consum energètic 
global

• Desde el punto de vista energético y medioambiental, conviene reflejar que el 
peso específico del consumo eléctrico del alumbrado público, podría incluso 
llegar a representar el 50% del consumo eléctrico total de un Ayuntamiento

• Por otro lado, hay que resaltar que el alumbrado público en España supone un 
consumo eléctrico entorno a 2900 GWh/año, lo que implica el 1,8% del , q p ,
consumo total eléctrico nacional y, por tanto, es responsable de la emisión a la 
atmósfera de alrededor de 1.740.000 Tm. de CO2/año.

• Pero lo más destacado de este sector es su capacidad de ahorro, que se estima p , q
en un potencial medio de un 10%, lo que supondría reducir las emisiones en 
unas 174.000 Tm. de CO2/año. Dicho potencial de ahorro es debido, tanto a la 
carencia de aplicación de tecnologías de eficiencia energética, como a los p g g
niveles de iluminación de las instalaciones que están por encima de los 
recomendados.



RD1890/2008
Artículo 1. Objeto

• 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas 
de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de 
alumbrado exterior, con la finalidad de:

• a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

• b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz 
intrusa o molesta.

• 2. No es objeto del presente reglamento establecer valores mínimos para los 
niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que 

se regirán por la normativa que les sea de aplicación.



D 82/2005
Article 2. Finalitats

• Aquest reglament té per finalitat regular la implantació de sistemes 
d'il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir el màximd il luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir el màxim 
possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i 
prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i 
globalment millorar l'eficiència del procés que comporti l'estalviglobalment millorar l eficiència del procés que comporti l estalvi 
d'energia i de recursos naturals.



RD1890/2008
Artículo 2 Ámbito de aplicaciónArtículo 2. Ámbito de aplicación

• 1. Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de 
potencia instalada, incluidas en las instrucciones técnicaspotencia instalada, incluidas en las instrucciones técnicas 
complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
siguientes:siguientes:

• a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09;
• b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31;
• c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-

BT 34.



Conceptes a destacar

• Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo 
luminoso emitido por la lámpara y la potencia consumida por ésta. Seluminoso emitido por la lámpara y la potencia consumida por ésta. Se 
expresa en lm/W (lúmenes/vatio).

• Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas 
tili d i t l i d l b d t i t d á fi iutilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia

luminosa superior a:
– a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y 

i l ianuncios luminosos
– b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental

• Rendimiento de una Luminaria: Es la relación entre el flujo 
luminoso total procedente de la luminaria y el flujo luminoso emitido 
por la lámpara o lámparas instaladas en la luminaria Su símbolo es η ypor la lámpara o lámparas instaladas en la luminaria. Su símbolo es η y 
carece de unidades
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Artículo 4. Eficiencia energética

• Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las 
instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, al menos,instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, al menos, 
con los requisitos siguientes:

• 1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en 
la instrucción técnica complementaria ITC EA 02 salvo casos excepcionalesla instrucción técnica complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, 
que requerirán autorización previa del órgano competente de la 
Administración Pública. 

• 2º Para el alumbrado vial se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia• 2 - Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de 
alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilización, pérdidas de los 
equipos factor de mantenimiento y otros establecidos en las instruccionesequipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones 
técnicas complementarias correspondientes.

• 3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de 
regulación del nivel luminoso tal y como se define en la ITC EA 04regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.
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Articulo 5. Calificación energética de las instalaciones
• Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente• Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente 

en función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta 
de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01. Dicha 
ti t dj t á l d t ió d l t d b áetiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá 

figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares, según lo 
especificado en el artículo 10 del reglamento.

Artículo 7. Niveles de iluminación.
Se c mplirán los ni eles má imos de l minancia o il minancia de• Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o iluminancia, y de 
uniformidad mínima permitida, en función de los diferentes tipos del 
alumbrado exterior, según lo dispuesto en la ITC-EA-02.
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1. Eficiencia energética de una instalación

1.1 La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se 
define como la relación entre el producto de la superficie iluminadadefine como la relación entre el producto de la superficie iluminada 
por la iluminancia media en servicio de la instalación y en relación a la 
potencia activa total instalada.

ε = (S * Em) / P    =  m2 * lux / W
siendo:
• ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W)• ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2  lux/W)
• P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);
• S = superficie iluminada (m2);
• Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux)



RD1890/2008RD1890/2008
Requisitos de eficiència energètica 

1.2 La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los 
siguientes factores:

– εl = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 * lux/W);
– fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
– fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)

ε = εl * fm *fu ⋅

donde:donde:
• Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): Es la relación entre el 

flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la 
lámpara más su equipo auxiliarlámpara más su equipo auxiliar.
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Requisitos de eficiència energètica 

• La instal·lació d’enllumenat serà més eficient quan més alt sigui aquest 
paràmetre. S’estableixen els paràmetres de: eficiència energètica mínima, 
com valor per sota del qual no serà admissible una instal·lació i eficiència 
energètica de referència, com el valor objectiu de qualsevol projecte, que 
permetran validar el grau d’eficiència assolida per la instal·lació.

• Als efectes de valorar la eficiència energètica d’una instal·lació s’ha de 
considerar el tipus de punt de llum amb que esta equipada, que s’estructuren p p q q p , q
en dos grups denominats enllumenat funcional i enllumenat ambiental.  



I t l l i d' ll t f i l iInstal·lacions d'enllumenat funcional i 
ambiental 

• Es qualifiquen com a instal·lacions d'enllumenat funcional les 
instal·lacions d'enllumenat vial de: autovies, carreteres, vies urbanesinstal lacions d enllumenat vial de: autovies, carreteres, vies urbanes 
(definides com situacions de projecte A i B a la ITC-EA-02) i altres 
espais urbans, basats en suports de mitjana o gran alçaria i lluminàries 
amb grups òptics específics per il·luminació viària o per l’entorn aamb grups òptics específics per il luminació viària o per l entorn a 
il·luminar. 

• Es qualifiquen com instal·lacions d'enllumenat ambiental l'enllumenat 
que s'executa generalment sobre suports de baixa altura (de 3,5 m a 5 
m) en àrees urbanes per a la il·luminació de vies per als vianants, ) p p ,
comercials, voreres, parcs i jardins, centres històrics, vies de velocitat 
limitada, etc. i/o utilitzant lluminàries sense grup òptic.   



Requisits d'eficiència energètica en q g
instal·lacions d'enllumenat

Il·luminancia mitja en 
servei

Eficiència energètica
mínima 

Eficiencia energètica de 
referència

enllumenat
funcional

enllumenat
ambiental

Enllumenat
funcional

enllumenat
ambiental

Em(lux) ε ε εR εREm(lux) ε ε εR εR
35 24 34
30 22 32
25 20 29
20 17,5 9 26 13
15 15 7,5 23 11
10 12 6 18 9
7,5 9,5 5 14 7
5 3,5 - 5



I di d fi i i éti i dIndice de eficiencia energética i de 
consumo energético 

El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la 
eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energéticaeficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética 
de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media en servicio 
proyectada, que se indica en tabla 3.

• Iε = ε / εR

• índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice de 
eficiencia energética:

• ICE = 1 / Iε• ICE = 1 / Iε



Calificación energética de una instalaciónCalificación energética de una instalación 
de alumbrado 

Calificación Índice de consumo     Índice de eficiencia
Energética Energético EnergéticaEnergética Energético Energética
• A                         ICE < 0,91                            Iε > 1,1
• B                 0,91 ≤ ICE < 1,09 1,1 �� Iε > 0,92
• C                1,09 ≤ ICE < 1,35 0,92 �� Iε > 0,74
• D                1,35 ≤ ICE < 1,79 0,74 �� Iε > 0,56
• E                1,79 ≤ ICE < 2,63 0,56 �� Iε > 0,38
• F                2,63 ≤ ICE < 5,00 0,38 �� Iε > 0,20
• G                          ICE ≥ 5,00                           Iε < 0,20



Fitxa resumFitxa resum

• Entre la informacion que se debe 
entregar a los usuarios figurara la

Modelo
• Instalacion:

lid d / llentregar a los usuarios figurara la 
eficiencia energetica (ε), su calificacion 
mediante el indice de eficiencia 
energetica (Iε) medido , y la etiqueta que 

• Localidad / calle:
• Horario de funcionamiento:
• Consumo de energia anual (kWh/año):g ( ) y q q

mide el consumo energetico de la 
instalacion, de acuerdo al modelo que se 
indica a continuacion:

• Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año):
• Indice de eficiencia energetica (Iε):
• Iluminancia media en servicio Em (lux):
• Uniformidad (%)



Sistemes de regulació del nivell lluminós 

• Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat recollides 
al capítol 9 de la ITC-EA-02 s’han de projectar amb dispositius o sistemes per 
regular el nivell lluminós mitjançant algun dels sistemes següents:

– estabilitzadors sèrie de tipus inductiu per a doble nivell de potència;
– reguladors - estabilitzadors en capçalera de línia;
– estabilitzadors electrònics de potència regulable.

• Els sistemes de regulació del nivell lluminós han de permetre la disminució del 
flux emès fins a un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat 
d l i ll d il l i i d l h b f i ddels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament reduït.

• Podran utilitzar-se altres sistemes de reducció si es compleixen les condicions 
del punt 6.

• L’exigència de no baixar del 50% podria entrar en contradicció amb que no 
existeix cap normativa que obligui a il·luminar un espai determinat.



El règim reduit. Horaris de regulació
HORES D'ENCESA/APAGADA DE L'ENLLUMENAT 

ACTIVACIÓ DEL RÈGIM REDUIT ESPECIAL CAP DE SETMANA 
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Resultats del control dinàmicResultats del control dinàmic

Periode 01/01/09 a 31/12/09Periode 01/01/09 a 31/12/09

• A l’any 2009 el sistema va activar l’enllumenat durant un total de 
4.191 h/any a la zona 2, respecte a les 4.318 del programa astronòmic.  
Ai ò t t l i d l 3 %Això va representar un estalvi del 3 %



Exemples: gràfic del control dinàmic de lluminositat 

Encesa 26/03/10 Apagada 12/02/10Encesa 26/03/10



Estalvis associats a cada tipus d’actuacióEstalvis associats a cada tipus d actuació
MILLORA DEL FACTOR DE POTÈNCIA  (estalvi en facturació de fins al 47%)
OPTIMITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I LA TARIFICACIÓ ELÈCTRICA DELS 

SUBMINISTRAMENTS 
PER REDUCCIÓ DE POTENCIA INSTAL·LADA, per cada kW de reducció de potència instal·lada 

l'estalvi energètic es de: 1 15kW * 4 250 h/any = 4 888 kWh/any El rati d'estalvi = 100 00%l estalvi energètic es de: 1,15kW  4.250 h/any  4.888 kWh/any . El rati d estalvi  100,00% 
PER MITGES APAGADES SELECTIVES, per cada kW de mitja apagada l'estalvi energètic es de: 1,15 

kW * 2.690 h/any = 3.093 kWh/any. El rati d'estalvi =  63,29% 
PER REGULACIÓ DE TENSIÓ I CONTROL DINÀMIC, per cada kW en reducció de fluxe l'estalvi 

i d k * h/ * d k f i di i l l ienergètic es de: 1,10kW * 2.690h/any * 40%, més per cada kW en funcionament dinàmic l'estalvi 
energètic es de: 1,15kW * 125h/any=  En total 1.327,75 kWh/any. El rati d'estalvi =  27,16% 

PER REGULACIÓ DE FLUX AMB EQUIPS DE DOBLE NIVELL, per cada kW en reducció de fluxe
l'estalvi energètic es de: 1,10kW * 2.690h/any * 40%,= 1.188, kWh/any. El rati d'estalvi =  24,30% 

PER SUSTITUCIÓ D’EQUIPS ELECTROMAGNÉTICS PER ELECTRÓNICS,  per cada kW  l’estalvi  
energétic es de 1 kW * 4.250 * 10% = 638 kWh/any.  El rati d'estalvi =  10,00% 

PER AJUST DE LES HORES DE FUNCIONAMENT (control dinàmic) de 4.250h a 4.125h . Per cada 
kW en funcionament dinàmic l'estalvi energètic es de: 1 15kW * 125h/any El rati d'estalvi = 2 94%kW en funcionament dinàmic l estalvi energètic es de: 1,15kW  125h/any. El rati d estalvi   2,94%

PER  TREBALL A NIVELL CONSTANT  (Absorvint el factor de manteniment o sobredimensionament
de la instal·lació). Equival a un 10% al llarg de la vida útil



R ti d l’ ll t i i 2010Ratis de l’enllumenat viari 2010 a 
Barcelona

• Nombre d’habitants del municipi 1.615.000        hab
• Potencia total instal lada en E P viari 18 350 kW• Potencia total instal·lada en E.P. viari 18.350      kW
• Consum d’energia elèctrica anual                                      86,34         GWh
• Nombre de punts de llum (suports)                                   114.665     uts

• potencia instal·lada per habitant 12,16      W/hab
• consum d’energía eléctrica per habitant 50 19 Wh/hab anyconsum d energía eléctrica per habitant 50,19   Wh/hab any
• punts de llum per 1.000 habitants 71      pl/1000 hab
• facturació anual  per kW útil instal·lat 455     €/kW 

k h l i k i l l 4 082 k h/k• kWh anuals consumits per  kW instal·lat 4.082     kWh/kW 



Passatge MercaderPassatge Mercader



Passeig Bonanova
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Carrer Rossend ArúsCarrer Rossend Arús



Carrer Moratin



Carrer Europa i Anglesola



Gestió urbanística

Les llicències urbanístiques. Problemes que se’n poden derivar.
Joan Anton Font Monclús, secretari general de l’Ajuntament de Tarragona.

Domini públic i privat. Problemes derivats de la compatibilitat d’usos.
Sebastià Grau i Àvila, secretari general de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

La nova legislació sobre prevenció i control de les activitats i les ordenances locals.
Domènec Sibina Tomàs, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
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LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 
 
1.- Qüestions generals referents a les llicències. 
 
La necessitat d’obtenció de llicència urbanística es fonamenta en la possibilitat de 
sotmetre l’activitat privada a determinades limitacions per part de l’administració. Es 
tracta de l’activitat de policia  administrativa. 
 
Són institucions de policia administrativa: 
 

- Sotmetiment a prèvia llicència: És la més utilitzada. 
- Ordre  o mandat. 
- Obligació de comunicar l’exercici d’activitat. 

 
L’òrgan  competent és l’Alcalde o President, amb possibilitat de delegació  i de 
desconcentració. 
 
Les  llicències  sempre  són atorgades  sense  perjudici  de tercer.  Això vol dir que no 
cal acreditar la propietat,  excepte que pugui perjudicar al domini de l’administració. En 
conseqüència, l’atorgament d’una llicència no altera les situacions  jurídiques inter-
privats preexistents. Tampoc exclou la  responsabilitat civil o penal en la qual hagin 
pogut incórrer els  beneficiaris de la llicència. 
 
 
Procediment 
La regulació que en fa el ROAS sembla anar únicament dirigida a llicències d’obres i a 
llicències d’activitats. 
 
A.- Iniciació: 
 

- Sol·licitud per part de l’interessa’t. S’hi ha d’adjuntar tota la documentació que 
estableixi la normativa aplicable. 

- Expedient únic, en el cas de que siguin necessàries  diferents llicències per 
actuacions directament relacionades. L’exemple  més clar és la sol·licitud de 
llicència d’obres i  d’activitats per al mateix local. 

 
El ROAS estableix una doble distinció: 
 

- Llicència d’edificació per a usos o activitats  determinades: No es pot atorgar 
llicència d’obres sense la prèvia o simultània d’activitats. 

- Llicència d’edificació per a l’exercici  d’activitats  no determinades: La 
instal·lació posterior d’activitat requerirà  de l'oportuna llicència. 
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B.- Instrucció: 
 
Dos tràmits: 
 

- Informes. Els informes s’han d’emetre al menys 10 dies abans del termini 
assenyalat pel silenci positiu. 
 

- Audiència. Entenc que aquesta no és necessària en el cas que es concedeixi, 
sense cap condicionant ni modificació, el mateix que s’ha sol·licitat, o no hagin 
comparegut tercers interessats. Als  interessats  que compareguin o els  que 
 s’identifiquin durant  la  tramitació de l’expedient, se’ls ha  de  concedir  un 
termini d’audiència de 10 dies. 
 

C.- Resolució. 
 
Els terminis, d’acord amb la normativa de procediment administratiu, s’han d’entendre 
per notificar la resolució, no per a la resolució. 
 
Llicències d’obres: 
 

- 2 mesos a comptar des de l’endemà de la presentació de sol·licitud si s’exigeix 
projecte. 

- 1 mes si aquest no s’exigeix. 
 

Per les llicències d’activitats classificades (actualment, llicències ambientals) es remet a 
 la normativa sectorial. 
 
La  resolució ha de ser motivada, i pot ser expressa o  presumpta. Més endavant farem 
referència a la figura del silenci administratiu. 
 
 
Notificació: Al sol·licitant i als interessats 
 
Impugnació: Recurs  de reposició potestatiu  i  Jurisdicció Contenciós  administrativa. 
 
Transmissió:  (art. 86 ROAS) La regla general és la transmissibilitat de les llicències.  
 
Excepcions: 
 

- Si el seu nombre és limitat (abans, les de taxi). 
- Si s’han tingut en compte les característiques particulars de qui l’ha sol·licitat. 

 
Requisit: comunicació prèvia. Termini d’un mes perquè  l’administració notifiqui la 
seva no procedència en el cas que  no sigui transmissible. Passat aquest, adquireix 
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eficàcia.  
 
 
 2.- Llicències urbanístiques. 
 
2.1.- Actes sotmesos a llicències urbanístiques. 
 
El règim de les llicències urbanístiques està regulat en els articles 187 i següents 
TRLUC. És important tenir en compte que no només estan subjectes a llicència 
urbanística els actes d’edificació, sinó totes aquelles actuacions previstes a l’art. 187 de 
l’esmentada llei (obres, parcel·lacions, demolicions, primeres utilitzacions, moviments 
de terres, usos,...) Per tant, l’objecte de la llicència transcendeix el de l’edificació, per 
remetre’s a tots els actes de transformació o utilització del sòl, del subsòl, d’edificació, 
de construcció o d’enderrocament.1 

                                                 
1 Article 187 
Actes subjectes a llicència 
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel 
planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl 
o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
2. Resten subjectes a la llicència urbanística les actuacions següents: 
a) Les parcel·lacions urbanístiques. 
b) Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o 
rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de 
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments. 
c) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
d) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
e) La primera utilització i ocupació, i el canvi 
d’ús, dels edificis i de les instal·lacions. 
f) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl. 
g) L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix aquesta Llei. 
h) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 
i) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge. 
j) La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
k) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents. 
m) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
n) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi 
el planejament urbanístic. 
o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
p) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl. 
q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o 
dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
r) La constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva 
modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions 
que tinguin per objecte  constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin 
fet constar en una declaració d’obra nova precedent. No cal la llicència si la llicència d’obres ja conté el 
nombre de departaments individuals susceptibles d’aprofitament independent. 
s) Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals. 
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D’acord amb l’art. 236.1 RLUC,  les empreses prestadores de serveis d’aigua, 
electricitat, gas, telecomunicacions o altres serveis urbans, no poden efectuar 
subministraments provisionals si no s’ha obtingut prèviament l’oportuna llicència, i la 
durada del contracte no pot ser superior al termini màxim fixat per a la finalització de 
les obres. 
 
No subjecció a llicència: no estan subjectes a llicència urbanística les obres 
d’urbanització previstes en plans i projectes degudament aprovats; ni les parcel·lacions i 
divisions de finques previstes en el projecte de reparcel·lació. 
 
La concessió de llicències urbanístiques es un acte reglat. En conseqüència, aquestes 
s’han de concedir si són conformes a la normativa urbanística aplicable, i s’han de 
denegar en altre cas. Per això, totes les denegacions han de ser motivades. Però en cap 
cas es poden utilitzar criteris discrecionals en la seva concessió o denegació. 
 
 
2.2.- Procediment.  
 
a.- Sol·licitud per part de persona interessada. 
 
La sol·licitud haurà de ser per escrit en el qual hi constin les  dades especificades a l’art. 
70.1. L 30/92, i per qualsevol  de  les formes previstes a l’art. 38.4 de la mateixa. 
 
Aquestes dades mínimes són: 
 

- Identificació de l'interessat, o de qui el representa. 
- Mitjà preferent i lloc de notificacions. 
- Fets, motius i petició en què es concreta la sol·licitud. 
- Firma (o acreditació de la seva voluntat  per  qualsevol mitjà. 
- òrgan al què es dirigeix. 
- Documentació requerida per la legislació sectorial: Projecte d’obres visat, ... 

D’acord amb l’art. 35.f L 30/92, no es pot obligar a qui sol·licita una llicència a 
presentar documents no exigits per les normes aplicables. En conseqüència, 
només es podrà requerir la presentació de documentació (i en tot cas, 

                                                                                                                                               
3. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d’urbanització previstes en els plans i els 
projectes degudament aprovats, ni les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de 
reparcel·lació. 
4. Les ordenances municipals, en els termes establerts per la normativa de règim local i en funció de 
l’entitat de les obres o les actuacions a fer, poden substituir la necessitat d’obtenir la llicència urbanística 
per una comunicació prèvia de la persona interessada a l’administració municipal. Les llicències 
s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de 
règim local o sectorial. 
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condicionar-ne la llicència), quan es prevegi de forma expressa a la normativa 
urbanística o sectorial o als instruments de planejament aplicables.  

 
b.- Possibilitat millora i esmena de defectes, per un termini de 10 dies, i amb possibilitat 
de suspensió termini resolució i possible desistiment. Art. 71 L30/92 
 
L’art.  71 L 30/92  preveu  la possibilitat  que  la  sol·licitud d’iniciació no contingui els 
requisits necessaris. S’entenen  com a  requisits necessaris, els especificats abans 
( identificació, lloc  de notificacions,...), així com els que en el seu  cas  exigeixi  la 
 legislació específica. En aquest cas, s’atorgarà  un termini  de 10 dies per esmenar la 
sol·licitud. En cas  contrari, s’entendrà desistit de la petició , amb la corresponent 
 declaració  de  desistiment que s’haurà d’efectuar  d’acord  amb  l’art. 42.1 L 30/92  
 
L’efecte més important d’aquesta declaració de  desistiment, és que la sol·licitud 
desistida no interromp el termini de  prescripció. 
 
A tenir en compte dues coses: 
 

- Durant el termini que transcorri entre la notificació  del requeriment  d’esmena 
de la sol·licitud  i el seu  compliment,  es pot  considerar suspès el termini de 
notificació de la resolució (art. 42.5 L. 30/92). No obstant, al ser aquesta una 
potestat, entenc  que tant  sols operarà la suspensió, si així es fa constar 
expressament a la notificació. 

- El desistiment no opera de forma automàtica: per  tal  de que  aquest  sigui 
efectiu, s’haurà d’efectuar la  declaració  de desistiment, tal i com preveu l’art. 
42.1  
 

c.- Informes interns i externs preceptius.  
 
Els  informes, quan són emesos per un òrgan de  l'administració,  tenen la naturalesa 
d'actes administratius. En aquest  cas, d'actes tràmit. 
 
Poden ser facultatius o preceptius, i vinculants o no vinculants. S’han de sol·licitar els 
preceptius  i els que es considerin necessaris.  Si no es disposa el contrari, són 
facultatius  i  no vinculants. Si  una disposició no diu el contrari, s'han d'emetre en  10 
dies. Per tant, en el cas de llicències urbanístiques, els informes interns s’han d’emetre 
en aquest termini. 
 
En  qualsevol  cas, quan es tracti d'informes  preceptius  i determinants  del contingut de 
la resolució, poden  provocar,  si així  s'acorda,  la suspensió del termini de  notificació 
de  la resolució pel temps que transcorri entre la petició i la recepció de  l'informe. 
Aquest termini de suspensió no pot excedir  de  3 mesos  (Art.  42.5.c L 30/92). Per tal 
que operi la interrupció, així s'ha de resoldre i  notificar-ho als interessats.  
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D'acord amb l'art. 83.4 L 30/92, en el cas d’informe que  ha  d'emetre  una 
Administració Pública diferent  a  la  que tramita  el procediment quan ha d'expressar el 
seu punt de  vista en relació a les seves competències, si aquest informe no  s'emet dins 
el  termini, poden continuar les actuacions, i pot  no  ser tingut en compte. Aquests seria 
el cas de supòsits en els que la llicència pugui afectar lleres fluvials, que es requeriria 
informe de l’Agència Catalana de l’Aigua; o afectés a carreteres, que requeriria 
l’informe previ de l’administració titular de la mateixa. 
 
S’ha de tenir present que d’acord amb l’art. 188.3 TRLUC, s’han d’incorporar a 
l’expedient els informes tècnic i el jurídic. El del/la Secretari/a només és preceptiu quan 
els informes anteriors són contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística 
aplicable, o en casos de manca d’assistència lletrada.  
 
 
d.- Audiència de 10 dies: 
 

- Als interessats que constin a l’expedient 
- Al promotor en cas que l’informe del tècnic sigui contrari o imposi condicions. 

 
El tràmit d’audiència, regulat a l’art. Art. 84 L 30/92, s’ha de concedir abans de la 
proposta de resolució i per un termini no superior a 15 dies ni inferior a 10. Es pot 
prescindir d’aquest quan només es tenen en compte els  fets, al·legacions i proves 
adduïts per la persona interessada. 
 
La omissió d’aquest tràmit provoca generalment la indefensió de  l'interessat, i en 
conseqüència, pot provocar una  invalidesa en grau anul·labilitat. 
 
 
e.- Resolució 
 
En la resolució que posi fi a un procediment  administratiu, s’han  de decidir totes les 
qüestions plantejades per tots els interessats. També  es  pot pronunciar  sobre qüestions 
connexes no plantejades,  sempre  que abans els ho doni a conèixer als interessats. 
 
La resolució ha de ser congruent amb les  peticions formulades.  La  situació inicial del 
sol·licitant  no  es  podrà agreujar, sense perjudici de la potestat d’incoar un nou 
procediment. 
 
L’òrgan competent per a la resolució és l’Alcalde (o regidor en qui delegui) 
 
f.- Notificació resolució. Terminis: 
 

- Quan s’ha de presentar projecte: 2 mesos 
- La resta: 1 mes. 
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2.3.- Especialitats del procediment. Afectació de la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat anterior i del 
RDL 8/2011: règim d’autorització i silenci 
 
 
L’art. 23 RDL 8/2011 té dos conseqüències o efectes importantíssims: 
 

‐ Per una banda, especifica el sentit del silenci en tota una sèrie d’actes de 
naturalesa urbanística. 

‐ Per una altra banda, fixa la necessitat d’acte exprés de conformitat, aprovació o 
autorització administrativa d’una sèrie d’actes de naturalesa urbanística. 

 
La motivació, possibilitar el desenvolupament de l’activitat dels ciutadans, sense que 
l’endarreriment de l’administració sigui un obstacle. No obstant, la meva opinió és que 
amb aquestes mesures no tant sols s’aconsegueix l’efecte contrari, sinó que també 
contradiuen el que preveu la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, relativa als serveis en el mercat anterior. 
 
 
Pel que fa a la figura del silenci administratiu en matèria urbanística, la previsió de l’art. 
5.2 del TRLUC (coincident en la totalitat de la normativa urbanística estatal), segons la 
qual en cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravinguin aquesta llei o al planejament urbanístic, s’ha interpretat 
per reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem com un règim de silenci negatiu. La 
STS de 28 de gener de 2009 (que s’utilitza com a argument a l’exposició de motius) 
fixa com a doctrina legal que no es poden entendre adquirides per silenci administratiu 
llicències en contra de l’ordenació territorial o urbanística. Aquesta sentència, publicada 
en el BOE de 30 de març de 2009, d’acord amb l’art. 100.7 de la LJCA, vincula a tots 
els jutges i tribunals.2 
 
La Directiva de serveis, en el seu art. 13.4, preveu que a falta de resposta en el termini 
fixat, s’entendrà concedida l’autorització, excepte quan el silenci negatiu estigui 
justificat per una raó imperiosa d’interès general. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 
6 de la Llei 17/2009. 

                                                 
2 …, debemos declarar y declaramos, sin afectar a  la situación  jurídica particular derivada de dicha 

sentencia, como doctrina  legal que el artículo 242.6 del Texto Refundido de  la Ley  sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 
8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de  la  Ley de  suelo aprobado por Real Decreto  Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo 
dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificado  por  Ley  4/1999,  de  13  de  enero,  no  pueden  entenderse  adquiridas  por  silencio 
administrativo  licencias en contra de  la ordenación territorial o urbanística, sin hacer expresa condena 
respecto de las costas procesales causadas. 
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“Artículo 6. Procedimientos de autorización 
 
Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones a que se 
refiere esta ley deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos 
e imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y 
darse a conocer con antelación. En todo caso, deberán respetar las disposiciones 
recogidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y procedimiento administrativo común, así como 
garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo y que los 
supuestos de silencio administrativo negativo constituyan excepciones previstas 
en una norma con rango de Ley justificadas por razones imperiosas de interés 
general.” 

 
En conseqüència, el silenci negatiu s’ha d’aplicar amb caràcter excepcional, quan ho 
prevegi la llei i per raons imperioses d’interès general. 
 
La Llei 25/2009 modifica l’art. 43 de la Llei 30/1992 en el següent sentit. 
 

“Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 
de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la 
solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los 
supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de 
interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario. 
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos 
al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la 
Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra 
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del 
plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano 
administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.” 

 

L’art. 44 de la Llei 25/2009, que modifica el RD 6/2000, de 23 de juny, de mesures 
urgents d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis, modifica la seva 
disposició transitòria primera referent a instal·lacions de subministrament de productes 
petrolífers en establiments comercials que disposin de llicència municipal d’obertura, en 
el següent sentit, i preveu el sentit positiu del silenci: 
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“b) Las licencias municipales necesarias para la construcción de instalaciones y 
su puesta en funcionamiento se entenderán concedidas por silencio 
administrativo positivo si no se notifica la resolución expresa dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la presentación de su solicitud.” 

 
Malgrat això, la disposició addicional quarta preveu que hi haurà raons imperioses 
d’interès general en aquells procediments que, havent-se regulat amb anterioritat a la 
seva entrada en vigor per normes amb rang de llei, prevegin efectes desestimatoris. 
 
Era desitjable que el legislador aclarís els efectes del silenci pel que fa a les llicències 
urbanístiques a la vista de l’aplicació de la Directiva de Serveis. I hagués estat 
recomanable (entenc) una posició favorable al silenci positiu. No queden prou 
justificades les “raons imperioses d’interès general” que justifiquen el sentit negatiu del 
silenci. 

Pel que fa a la necessitat de preveure un règim d’autorització, s’hauria d’analitzar si es 
donen els requisits de proporcionalitat, raó imperiosa d’interès general i no 
discriminació requerits per la Directiva de Serveis i normativa de transposició i 
adaptació. Per exemple, de tots els supòsits previstos a l’art. 23 entenc que no queda 
suficientment justificat en el supòsit de cases prefabricades provisionals i en les 
llicències de primera ocupació. 
 
Dons bé, l’art. 23 RDL 8/2011 requereix d’un acte exprés de conformitat, autorització o 
aprovació administrativa (o sigui, sotmetiment a règim de llicència) i preveu el sentit 
negatiu del silenci, en els següents supòsits d’actes de transformació , construcció, 
edificació i ús del sòl i del subsòl: 
 

‐ Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de 
divisió de finques en qualsevol, classe de sòl, quan no formen part d’un projecte 
de reparcel·lació. 

‐ Obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta. 
‐ Ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, provisionals o 

permanents. 
‐ La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que puguin afectar al 

paisatge. 
‐ La primera ocupació d’edificacions de nova planta i de cases prefabricades. 

 
La pregunta és si per tota la resta d’actes de transformació, construcció, edificació i ús 
del sòl i del subsòl, es pot preveure un règim de comunicació prèvia i si el sentit del 
silenci seria positiu: demolicions, obres puntuals d’urbanització, extracció d’àrids, 
acumulació de residus, tanques, murs, camins, cartells, línies elèctriques, ... 
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2.4.- Caducitat.  
 
2.4.1.- Concepte,  motiu i efectes 
 
Podríem entendre la caducitat de les llicències urbanístiques, com l’efecte que produeix 
el transcurs del termini previst en una llicència per a iniciar una obra o per a executar-la, 
o de les pròrrogues corresponents, sense que aquesta s’hagi iniciat o executat. Aquest 
efecte és  el de desaparició del mon jurídic de la llicència, la seva pèrdua de vigència, 
com si la mateixa no s’hagués atorgat: s’extingeix 
 
En conseqüència, si es volen executar les obres, i aquestes han caducat, d’acord amb 
l’art. 189.3 TRLUC, s’haurà de sol·licitar una nova llicència urbanística. Les obres 
s’hauran d’ajustar a l’ordenament urbanístic en vigor en el moment en el qual se 
sol·liciti de nou la llicència, no l’ordenament vigent en el moment en el qual es va 
obtenir la llicència caducada. Això vol dir que si no hi ha hagut variació del règim 
urbanístic, la caducitat de la llicència no té cap efecte, a part del tributari pel que fa a 
noves taxes, ja que es podrà sol·licitar una nova llicència, que s’haurà de concedir. 
 
Si les obres estan en un àmbit en relació al qual s’hagi acordat la suspensió de 
l’atorgament de llicències, d’acord amb el previst als articles 73 i 74 TRLUC, no es 
podrà tramitar la nova llicència. 
 
 
2.4.2.- Termini d’inici i execució de les obres  
 
Totes les llicències urbanístiques tenen un termini per començar-les i un altra per 
acabar-les. El fet de no iniciar-les o acabar-les en aquest termini en pot provocar la 
caducitat. L’art. 189.1 TRLUC preveu l’obligació que totes les  llicències fixin aquests 
terminis en funció del principi de proporcionalitat. 
 
Si les llicències no el fixen, el termini per començar-les és d’un any des de la notificació 
de la concessió de la llicència, i per acabar-les, de tres anys. 
 
Són tres les qüestions que ens genera aquest concepte: 
 
a.- Principi de proporcionalitat. 
 
Aquest principi està relacionat amb l’abast de les obres. És evident que depenent de la 
tipologia de les obres els terminis poden ser variables, tant pel que fa al seu inici, com 
pel que fa a la seva finalització. En relació a l’inici, per la complexitat dels treballs 
preparatoris (maquinària, contractació personal, ...), i a la finalització, per la seva pròpia 
naturalesa i complexitat tècnica o constructiva. 
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Aquesta proporcionalitat en principi s’hauria de justificar. No obstant, aquesta necessitat 
de justificació perd força quan és la pròpia norma la que preveu uns terminis supletoris 
en el cas que la llicència no els prevegi, terminis que són fixes independentment de la 
naturalesa de l’obra. 
 
No obstant, podria ser motiu d’impugnació de la llicència, per exemple, fixar terminis 
excessivament curts sense justificar, que podrien provocar una ràpida declaració de 
caducitat, amb els efectes que comporta, bàsicament si la normativa urbanística ha 
experimentat alguna variació. 
 
 
b.- Inici del còmput per iniciar les obres. 
 
El còmput del termini per iniciar les obres s’ha d’entendre des del moment en el qual es 
notifica la llicència al seu titular, no a partir de la data de concessió de la llicència. Per 
tant, hi haurà d’haver constància a l’expedient d’aquest data. 
 
 
c.- Inici del còmput per acabar les obres 
 
La qüestió és si aquest termini es compta a partir de la notificació de la llicència 
d’obres, a partir de l’inici de les obres o transcorregut el termini previst per l’inici de les 
obres (1 any si no es diu res). 
 
Per no generar cap tipus de conflicte en aquest sentit, seria desitjable que a les 
ordenances urbanístiques constés com es computa el termini, o en altre cas que es fes 
constar sense cap tipus de dubte a la pròpia llicència. A partir d’aquí, entenc que 
qualsevol opció és correcta. Per tant dependrà de la previsió a la norma o a la mateixa 
llicència, respectant el principi de proporcionalitat. 
 
Si no es diu res, s’ha d’entendre que el termini s’inicia a partir de la notificació de la 
resolució. 
 
 
2.4.3.- Procediment 
 
Passats els terminis previstos d’inici o execució, o de les seves pròrrogues, la llicència 
s’entén caducada.  
 
Malgrat tot, s’ha d’analitzar si aquesta caducitat opera de forma automàtica, pel 
transcurs del temps, o requereix d’una declaració prèvia tramitació d’expedient 
contradictori. 
 
La Sala Contenciós Administrativa del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
la Sentència número 270/95 (Ref. Aranzadi RJCA 1995/46), s’havia pronunciat en el 
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sentit que la caducitat no opera de forma automàtica, sinó que aquesta s’ha de declarar 
de forma expressa, prèvia audiència a l’interessat. No obstant, El Tribunal Suprem, en 
STS 13/10/93 (ref. Aranzadi 1995/7363), i el propi TSJC en Sentència 11/02/2000 (ref. 
Ar. RJCA/1713), conclouen que quan la normativa especifica els terminis màxims 
d’inici i acabament de les obres, aquestes operen de forma automàtica a efectes de 
caducitat, sempre i quan aquests s’hagin fet constar a la llicència.  
 
Malgrat aquestes sentències, l’art. 189.5 TRLUC preveu de forma expressa que la 
caducitat s’ha de declarar prèvia audiència a l’interessat. 
 
En conseqüència, s’haurà de tramitar un procediment en totes les seves fases, donant-ne 
audiència als interessats. Això vol dir que no opera de forma automàtica com a 
declaració, malgrat el supòsit de la caducitat tant sols requereixi del transcurs del 
termini.  
 
Tenint en compte que fins a que no es declari la caducitat la llicència s’ha d’entendre 
com a plenament vigent, seria recomanable, de forma simultània a la incoació de 
l’expedient acordar com a mesura cautelar la suspensió dels efectes de la llicència i la 
paralització de les obres, si és el cas. 
 
O sigui, per ser efectiva la caducitat de la llicència, aquesta s’haurà de declarar 
mitjançant una resolució expressa, i prèvia audiència a l’interessat. L’únic objecte de 
l’expedient serà comprovar si realment han transcorregut els terminis per a l’inici o 
acabament de les obres sense que aquestes s’hagin iniciat o acabat, així com al fet que 
aquesta situació no s’ha produït per una causa imputable a l’administració. Constatat el 
transcurs del termini (independentment de la possibilitat de tramitar pròrrogues que 
analitzarem més endavant), procedeix la declaració de caducitat. L’art. 189.5 utilitza un 
temps verbal imperatiu. En conseqüència hem d’entendre que la declaració de caducitat 
no és discrecional, sinó que constatat el transcurs del termini (tant d’inici, com 
d’acabament) , s’ha de declarar preceptivament la caducitat.  
 
 
2.4.4.- Pròrrogues 
 
Podríem diferencia entre dos tipus de pròrrogues:  
 

- La legal, com un dret del titular de la llicència i de concessió obligatòria. 
- La discrecional. 

 
a.- Pròrroga legal. 
 
Regulada a l’art. 189.4 TRLUC, com un dret del titular de la llicència, i que afecta tant 
al termini d’inici, com al d’acabament de les obres. Aquesta pròrroga opera per 
ministeri de la llei. O sigui, si es dona el supòsit previst, s’ha de concedir 
obligatòriament. 
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Requisits: 
 

- S’ha de sol·licitar abans que transcorri el termini d’inici o d’acabament de les 
obres. En altre cas, desapareix el dret. 

- S’ha de justificar el motiu d’endarreriment de l’inici o acabament de les obres. 
 
La pròrroga ho és per la meitat del termini de que es tracti. S’ha de tenir present que 
aquestes pròrrogues no es veuen afectades per la suspensió de llicències de l’art. 73 
TRLUC. 
 
 
b.- Pròrroga discrecional. 
 
No està prevista a la normativa. Es tracta d’analitzar si es poden concedir altres 
pròrrogues a part de la legal prevista a l’art. 189.4.  
 
Entenc que no hi ha cap inconvenient en concedir aquest tipus de pròrroga. L’art. 189.2 
TRLUC fa referència a pròrrogues corresponents, sense fer referència expressa a la 
legal. I no s’observa cap impediment jurídic en la seva concessió. Per tant s’hauria de 
concloure que es possible sol·licitar altres pròrrogues. 
 
Requisits:  
 

- S’ha de sol·licitar abans que transcorri el termini d’inici o d’acabament de les 
obres. En altre cas, desapareix el dret. Així ho preveu l’art. 49.3 de la Llei 
30/1992 (no fa referència a pròrroga sinó a ampliació de terminis), segons el 
qual tant la petició com la decisió d’ampliació de terminis s’han d’efectuar abans 
del venciment del termini de que es tracti. 

- S’ha de justificar el motiu d’endarreriment de l’inici o acabament de les obres. 
 
No existeix termini màxim previst. Per tant, aquest s’haurà de justificar. Tenint en 
compte que la resolució no és reglada, sinó discrecional, s’haurà de justificar el motiu 
de la concessió o de la denegació (54.1.f L 30/1992). El fet d’haver obtingut una 
pròrroga anterior, en principi, no hauria de servir d’obstacle per concedir-ne una altra de 
posterior. En relació a aquest exercici discrecional, s’hauria de tenir en compte el 
principi de proporcionalitat. 
 
S’ha de tenir present que aquestes pròrrogues sí que es veurien afectades, si és el cas, 
per la suspensió de llicències de l’art. 73 TRLUC. 
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2.5.- Actes promoguts per  administracions públiques. 
 
Regulat a l’art. 190 TRLUC 
 
El fet que els actes especificats a l’art. 187.1 TRLUC estiguin promoguts per òrgans de 
l’Estat o la Generalitat, o altres entitats de dret públic que administrin béns estatals o 
autonòmics, no suposa una excepció a l’obligació d’obtenir llicència urbanística. Tot el 
contrari, aquests actes també hi estan sotmesos, i per tant tenen l’obligació de sol·licitar 
i obtenir l’oportuna llicència abans de la seva execució. El mateix passa quan aquests 
actes els han d’executar altres entitats locals (Diputació, Consell Comarcal, Consorcis 
locals, mancomunitats, altres ajuntaments, obres determinades en ordenació territorial, 
...) que no tinguin la competència per a atorgar la llicència. 
 
La única excepció és quan estigui expressament previst a la normativa sectorial, com 
podria ser, per exemple, carreteres, ports, aeroports, infraestructures ferroviàries, etc. En 
aquests casos s’haurà d’analitzar detingudament aquesta normativa sectorial per tal de 
constatar el seu abast i la seva adequació a cada cas concret. 
 
El Tribunal Suprem ha analitzat aquesta excepció, entre d’altres, en la STS de 
31/12/2001 (La Ley Juris. 5169/2002), o en la STS de 28/09/2000 (rep. Ar. 2000/7322), 
que remet, entre d’altres a les de 11/10/94 (rep. Ar. 1994/7810), 5/03/1997 (rep. Ar. 
1997/1662) o 29/05/97 (rep. Ar. 1997/4052) 
 
L’art. 190 TRLUC també regula supòsits d’urgència, diferenciant entre si el promotor 
és la Generalitat o l’Estat. 
 
En el primer cas, i per raons d’urgència o interès públic excepcional, el Conseller 
competent pot acordar remetre el projecte a l’ajuntament per tal que aquest es pronunciï 
sobre la seva conformitat o no amb el planejament. Aquest pronunciament s’ha 
d’efectuar en el termini d’un mes. En el cas de disconformitat, el departament 
corresponent ho ha de trametre al Conseller de Política Territorial i Obres públiques. 
Aquest ho eleva al Govern que, previ informe de la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya, ha de decidir si executa el projecte de manera immediata i amb exempció de 
llicència. En aquest cas, ha d’ordenar també la iniciació del procediment de modificació 
o revisió del planejament. L’Ajuntament només podrà suspendre les obres si s’executen 
sense la sol·licitud de conformitat, o la contradiuen i no s’ha produït l’acord del Govern. 
 
Si el promotor és l’Estat, s’actuarà d’acord amb la normativa aplicable. No obstant, 
abans de l’oportú acord del Consell de Ministres, ha d’emetre informe el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat. El procediment està regulat a la Disposició Addicional Desena 
del Text Refós de la Llei de Sòl ((RDL 2/2008). També és aplicable a supòsits 
d’urgència o interès públic excepcional. El procediment és idèntic al de la Generalitat, 
substituint conseller per ministre, Conseller de Política territorial i Obres Públiques per 
“Ministerio de la Vivienda”. No obstant, no es podran suspendre les obres que afectin 
directament la defensa nacional. 
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2.6.- Llicència urbanística per a  la constitució d’un règim de propietat horitzontal 
o complex immobiliari privat. 
 
Aquesta modalitat de llicència afecta tant a la constitució d’un règim de propietat 
horitzontal o complex immobiliari privat, com a la seva modificació quan comporti 
increment de nombre d’habitatges o establiments. Regulada als articles  187.2.r TRLUC 
i  238 a 240  RLUC. 
 
No es necessària la llicència quan és conseqüència de l’aprovació definitiva d’un 
projecte de reparcel·lació o quan el nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
o el seu increment estigui establerta a la llicència d’obres corresponent. Les places 
d’aparcament i trasters només es consideraran establiments si el planejament urbanístic 
regula el seu nombre o dimensió. 
 
Documents a presentar: 
 

- Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges o establiments 
proposats, al planejament. 

- Plànols que deixin constància del nombre d’habitatges o establiments, la seva 
superfície i ús. 

- Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de 
la finca o edificació. 

- Proforma d’escriptura pública de divisió horitzontal. 
 
L’acord municipal que atorga la llicència ha d’incorporar còpia certificada del plànol 
esmentat. 
 
La llicència s’ha de concedir i notificar en el termini d’un mes. En altre cas, s’entén 
concedida per silenci administratiu. 
 
 
2.7.- Llicència de parcel·lació.  
 
Regulada als articles 191 a 196 TRLUC i 241 a 250 RLUC. 
 
S’entén per parcel·lació urbanística (191.1 TRLUC): 
 

a) Tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, 
en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels 
terrenys, de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la 
implantació de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, 
faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions 
per a destinar-les a usos urbans. 
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b) Tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades per la 
lletra a) en què, sense divisió o segregació de finques, s’alienin o s’arrendin parts 
indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació del dret d’utilització 
exclusiva de parts concretes de terrenys. 
 
c) La constitució d’associacions o societats en les quals la qualitat d’ésser-ne 
membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d’utilització 
exclusiva a què es refereix la lletra b). 

 
Tenint en compte que les parcel·lacions estan sotmeses a llicència (excepte les que es 
desprenen del projecte de reparcel·lació), totes les divisions o segregacions successives 
de terrenys s’han de sotmetre a fiscalització prèvia, que ha de concloure en la tramitació 
d’una llicència de parcel·lació, o amb la declaració d’innecessarietat de la mateixa. En 
qualsevol document públic de parcel·lació o segregació, s’ha d’acreditar o la llicència, o 
la innecessarietat de la mateixa. D’acord amb l’art. 250 RLUC, els Registradors de la 
Propietat han de suspendre la inscripció de segregació o divisió si no s’acredita 
l’atorgament de llicència o la declaració d’innecessarietat. 
 
D’acord amb l’art. 243 RLUC s’entén que no existeix parcel·lació urbanística, i que en 
conseqüència procedeix la declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació, en 
els següents supòsits: 
 

- Quan la divisió o segregació és conseqüència de l’aplicació de la normativa 
sectorial forestal o agrària. 

- Quan es pretén una nova divisió o segregació ho és de finques resultants d’una 
reparcel·lació, si en la descripció de les finques resultants es preveu 
expressament aquesta possibilitat. 

- Quan la segregació es refereix a la part d’una finca subjecte a expropiació o 
reparcel·lació pendents d’executar. 

- Quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una de confinant, 
sempre i quan segregació i agrupació tinguin lloc en la mateixa operació. 

 
Requisits previs a la parcel·lació (195 TRLUC): 
 

- En sòl urbà: Aprovació de POUM o PMU 
- En sòl Urbanitzable: Aprovació Pla Parcial 
- En sòl no urbanitzable: no se’n poden fer. 

 
Amb la sol·licitud de la llicència de parcel·lació s’ha de presentar un projecte amb els 
següents documents (246 RLUC): 
 

- Memòria justificativa de l’adequació de la parcel·lació al planejament. 
- Plànol parcel·lari, indicant les parcel·les indivisibles, la qualificació urbanística 

dels lots i els terrenys destinats a sistemes urbanístics. 
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L’acord atorgant la llicència ha d’incorporar una còpia certificada del plànol parcel·lari. 
 
Pel que fa a la sol·licitud de declaració d’innecessarietat, la documentació és similar 
(247 RLUC): memòria justificativa i plànol parcel·lari. 
 
El termini per resoldre és d’un mes (248 RLUC). En altre cas, s’entenen atorgades per 
silenci administratiu. 
 
Per a l’atorgament d’escriptures públiques de divisió o segregació de terrenys, o la seva 
inscripció en el Registre de la propietat, prèviament s’ha d’acreditar l’obtenció de la 
llicència de parcel·lació o la declaració d’innecessarietat. 
 
 
2.8.- Llicències urbanístiques que estableixin reajustament d’alineacions i rasants. 
 
Regulades als articles 188.4 TRLUC, 251 RLUC, i previstes per adaptar les alineacions 
i rasants fixades pel planejament a la realitat física i morfològica dels terrenys o al 
resultat de les obres d’urbanització. 
 
No es poden alterar ni les característiques físiques de les parcel·les ni els seus 
aprofitaments urbanístics. S’ha de fer un acte de replantejament, citant els propietaris 
afectats. Tampoc es poden reduir els espais destinats a vials o espais lliures públics. 
 
Si el reajustament se sol·licita de forma simultània a la llicència d’edificació, la 
tramitació d’aquesta se suspèn fins a la resolució de l’expedient de reajustament. 
 
L’acta de replantejament s’ha d’estendre en el termini d’un mes per personal tècnic o 
jurídic de l’Ajuntament, i l’han de signar les persones convocades que hi assisteixin i els 
seus assessors si és el cas. Els assistents poden fer constar la seva conformitat o 
oposició. La resolució s’ha d’adoptar en el termini d’un mes des de l’atorgament de 
l’acta de replantejament. 
 
 
2.9.- Ordenació de volums.  
 
Regulada als articles 188.5 TRLUC i 252 RLUC. Si l’ordenació de volums no està 
determinada pel planejament, o aquest admet alternatives, es pot concretar amb la 
llicència. Amb la sol·licitud d’edificació s’ha de presentar la següent documentació: 
 

- Plànol a escala mínima 1:1.000, sobre cartografia digital, on s’expressin 
alineacions i rasants definides pel planejament. 

- Plànol sobre cartografia topogràfica digital assenyalant els serveis urbanístics 
existents i previstos. 

- Plànol a escala mínima 1:200, que assenyali l’àrea no subjecta a edificació i 
l’ordenació de volums per damunt i per sota de rasant, planta per planta, 



 

 
 

 
Joan Anton Font Monclús 
Novembre 2011  18 
 

descrivint ocupacions, distàncies entre edificis, paràmetres relatius a separació 
de veïns i concreció dels accessos per a vianants i vehicles. 

- Plànol a escala mínima 1:200, amb seccions longitudinals i transversals, que 
expressi les alçades entre plantes i l’alçada màxima total prevista. 

- Propostes de connexió de l’edifici als serveis urbanístics existents. 
 
Si l’ordenació de volums se sol·licita per a totes les propietats de la zona o illa, es 
tramita de forma simultània a la llicència d’edificació. En altre cas, s’ha de donar una 
audiència de 20 dies a la resta de propietaris, i se suspèn la tramitació de la llicència 
d’edificació fins que s’exhaureixi el termini d’audiència. L’aprovació de l’ordenació 
volumètrica s’ha de notificar a tots els propietaris de la zona o illa. 
 
 
 
2.10.- Llicències de 1a. Ocupació.  
 
Regulada als articles  90 ROAS i 187.1.e TRLUC. És un complement de les 
d’edificació, en el cas de  llicències d’obres objecte de projecte, i amb ella s’acredita el 
compliment de les condicions imposades en la llicència d’obres. 
 
El procediment bàsic de tramitació és: 
 

- Sol·licitud: Dins el mes següent a la data d’acabament  de les  obres, aportant 
l'oportú certificat del director  facultatiu de les obres. 

- Termini de resolució: Un mes des de la sol·licitud. 
- El  silenci  sempre  és negatiu (RDL 8/2011). 

 
D’acord amb l’art. 236.2 RLUC, les empreses prestadores dels serveis de 
subministrament d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis urbans no 
poden contractar definitivament els serveis sense l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació. 
 
L’art 27 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, regula la relació 
entre la cèdula d’habitabilitat i la llicència urbanística de primera ocupació.3  

                                                 
3 Article 27 
La relació entre cèdula d’habitabilitat i llicència urbanística de primera ocupació  
1. La llicència d’obres d’edificació garanteix que el projecte compleix les condicions de qualitat de 
l’habitatge i de l’edifici d’habitatges que estableix l’article 22. 
2. La llicència urbanística de primera ocupació acredita el compliment de les condicions que estableix la 
llicència d’obres d’edificació. 
3. En el cas d’ajuntaments que s’acullin al que estableix l’article 26.5, l’atorgament de la llicència 
urbanística de primera ocupació, en habitatges de nova construcció o en edificis que han estat objecte 
d’una modificació substancial o d’una ampliació per a fer-se servir com a habitatges, pot portar implícit 
l’atorgament, per mitjà d’un altre document, de la cèdula d’habitabilitat. En aquest cas, els ajuntaments 
han de trametre periòdicament al departament competent en matèria d’habitatge informació sobre tots els 
atorgaments i les denegacions de cèdules d’habitabilitat, perquè es pugui mantenir el seguiment de la 
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Recordar finalment que d’acord amb al RDL 8/2011, el règim d’autorització és 
preceptiu, i el sentit del silenci, negatiu. 
 
 
2.11.- Llicències provisionals. 
 
Regulades als articles 53-54 TRLUC i 61-62 RLUC. Les seves característiques 
principals són: 
 

- Afecta tant a usos com a obres 
- Han de tenir el caràcter de provisionals  
- No han d’estar expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial ni 

pel planejament. 
- No han de dificultar l’execució del planejament 
- Es poden autoritzar mentre no s’hagi iniciat un procediment de reparcel·lació, 

ocupació directa o expropiació. 
- L’autorització no atorga dret a indemnització. 
- Les obres han de ser les mínimes i imprescindibles. Les instal·lacions han de ser 

transportables o desmuntables i no poden comportar una desfiguració definitiva 
dels terrenys. 

- Usos possibles: 
o Emmagatzematge o dipòsit simple i pur de mercaderies o béns mobles. 

No ha de comportar cap activitat de comercialització o distribució. 
o Serveis particulars als ciutadans: Aparcament de vehicles, circuïts de 

pràctiques de conducció, rentat d’automòbils, centres de jardineria o 
altres usos anàlegs que no requereixin la implantació de construccions. 

o Activitats de sector primari i comercials relacionades amb el mateix. 
o Activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals 

- Mai s’admeten els usos residencials i industrials 
 
És sòl apte per usos provisionals: 
 

- En sòl urbanitzable delimitat 
- En qualsevol altre classe de sòl afectat per sistemes urbanístics generals o locals. 
- Ús provisional d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació, amb les limitacions 

d’aquest tipus d’edificis (art. 102) per instal·lar-hi: 
o Oficines 
o Activitats comercials 
o Emmagatzematge o dipòsit simple i pur de mercaderies o béns mobles 

                                                                                                                                               
qualitat del parc d’habitatges de Catalunya. El procediment per a lliurar aquesta informació es pot establir 
en la reglamentació de les condicions d’habitabilitat. 
4. Si hi ha un conflicte d’interpretació entre la concessió de llicència urbanística de primera ocupació i la 
de la cèdula d’habitabilitat, en matèria d’habitabilitat, la resolució correspon al departament competent en 
matèria d’habitatge. 
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o Serveis particulars als ciutadans 
o Activitats de sector primari i comercials relacionades amb el mateix 
o Activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals 
 

El sisè paràgraf de l’art. 53 és una prevenció d’ús provisional dels terrenys destinats a 
sistemes urbanístics ja adquirits per l’administració, per poder-los destinar 
temporalment i esporàdicament a mercats ambulants, activitats de lleure, esportives, 
recreatives o culturals, sense que això comporti un dret de reversió per part dels 
anteriors propietaris, ja que especifica que aquests usos no suposen un incompliment de 
l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats previstes. 
 
Procediment: 
 

- Sol·licitud llicència d’obres o d’ús 
- Informació pública per un termini de 20 dies. 
- Simultàniament, requerir informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme, que 

ha de ser favorable (és aconsellable suspendre el termini de notificació de 
resolució). 

- Acceptació prèvia i expressa dels propietaris de fer cessar els usos i desmuntar i 
enderrocar les instal·lacions i obres quan ho acordi l’Ajuntament, sense dret a 
cap indemnització. A més, l’art. 62 RLUC, preveu l’acceptació de les següents 
obligacions: 

o Obligació de reposar el sòl i l’espai a l’estat anterior 
o Obligació d’advertir el caràcter provisional i els seus efectes en els títols 

translatius de domini, així com en els que s’atorguin amb arrendataris, 
titulars de dret de superfície o qualsevol altra usuari. 

- Concessió de la llicència. 
 
Condicions d’eficàcia  i garanties de la llicència: 
 

- Acreditar que les obligacions abans esmentades han estat objecte de nota 
marginal en el Registre de la Propietat. 

- La constitució prèvia de garanties necessàries per assegurar la reposició del sòl 
al seu estat anterior. La quantia la fixa l’autorització i no pot ser superior al 
pressupost del cost d’enderroc, desmuntatge o reposició. 

- Els usuaris dels edificis i instal·lacions (arrendataris,...), han d’acceptar de forma 
expressa davant l’Ajuntament les mateixes obligacions que corresponen als 
propietaris. Aquesta és una condició resolutòria de la llicència. 

 
 
 



 

 
 

 
Joan Anton Font Monclús 
Novembre 2011  21 
 

2.12.- Règim de comunicació prèvia.4 
 
Aquesta és una de les qüestions més controvertides, pel que fa a la possibilitat de 
mantenir un règim d’autorització (llicències) en l’àmbit de la normativa urbanística o, el 
que és el mateix, l’afectació de les llicències urbanístiques per la Directiva de serveis. 
 
Hi ha un important sector doctrinal que, d’acord amb el que preveu el considerant 9è de 
la Directiva de serveis, interpreta que les llicències urbanístiques no es veuen afectades 
per la Directiva de serveis, ja que no s’aplica a normes relatives a l’ordenació del 
territori, l’urbanisme i l’ordenació rural, normes de construcció, ni a les sancions 
administratives pel seu incompliment, perquè no regulen específicament o no afecten 
l’activitat de servei, i que han de ser respectades pels prestadors en l’exercici de la seva 
activitat econòmica igual que pels particulars en la seva capacitat privada.  
 
Però també hi ha un altre sector que qüestiona aquesta exclusió.5 Ja avanço que 
comparteixo aquest segon criteri segons el qual les llicències urbanístiques estan 
plenament afectades per la Directiva de serveis. Els arguments per defensar aquesta 
tesis són: 
 

- L’exclusió fa referència a la normativa d’ordenació. Les llicències urbanístiques, 
enteses com a autoritzacions per a l’exercici d’una activitat de serveis, són un 
exponent de la potestat d’intervenció i en cap cas suposen ordenació.  

- El considerant 33è de la Directiva de serveis especifica que el concepte de 
“servei” també inclou els serveis relacionats amb la construcció, inclosos els 
serveis d’arquitectes. 

- Els “serveis de construcció” no estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva de serveis (art. 2 de la Directiva de serveis i de la Llei 17/2009). 

- El Considerant 81è de la Directiva de serveis, en analitzar el concepte d’“equip 
inherent a la prestació d’un servei”, preveu que aquest no inclou els objectes 
físics que passen a formar part d’un objecte físic com a resultat de l’activitat de 
servei i posa com a exemple els materials de construcció. En conseqüència, la 
construcció s’entén com a activitat de servei. 

- En el concepte de “raó imperiosa d’interès general”, que possibilita sotmetre una 
activitat de serveis o el seu exercici a autorització, s’hi inclouen, entre d’altres, 
la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i l’entorn urbà o la conservació del patrimoni històric i artístic. L’ús del 
concepte “entorn urbà” ja sembla entredir que si aquest no està afectat, no es pot 

                                                 
4 Aquesta qüestió s’analitza de forma extensa en el llibre col·lectiu (Jaume Renyer, Joan Anton Font i 
Josep Maria Sabaté) “La directiva de serveis i els ens locals de Catalunya”,  editat per l’ACM, de la 
col·lecció “Estudis Locals, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals”. 
5 Vegeu V. GUTIÉRREZ COLOMINA. “La incidencia de la Directiva de Servicios 2006/123/CE en el 
urbanismo”. Ponència presentada en la Jornada Implicacions de la Directiva de serveis en l’Ordenament 
Jurídic dels Ens Locals de Catalunya, organitzada per l’ACM, que va tenir lloc a Barcelona el 16 de 
desembre de 2009. 
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aplicar el règim d’autorització, i està directament relacionat amb les actuacions 
sotmeses a llicència urbanística. 

 
Aquests conceptes de “raó imperiosa d’interès general” són justificatius de la necessitat 
i s’han d’aplicar conjuntament amb els de “no–discriminació” i “proporcionalitat”, per 
sotmetre l’activitat a un règim d’autorització. En aquest sentit, l’art. 5.c de la Llei 
17/2009 preveu que en cap cas se sotmetran al règim d’autorització quan sigui suficient 
una comunicació o una declaració responsable del prestador. Només es podrà utilitzar el 
règim d’autorització si no existeixen mesures menys restrictives (declaració responsable 
o comunicació). En conseqüència, no és suficient la justificació mitjançant el concepte 
de raó imperiosa d’interès general, sinó que, a més, s’haurà de justificar la 
inconveniència d’un règim menys restrictiu. 
 
L’art. 187 TRLUC, descriu els actes que estan subjectes a llicència. El punt 4 del mateix 
article preveu que les ordenances locals poden substituir la necessitat d’obtenir llicència 
per una comunicació prèvia, i fixa com a única condició l’entitat de les obres o 
actuacions que s’han de dur a terme. Tenint en compte aquesta regulació, així com la 
Directiva de serveis i la Llei 17/2009, hem de concloure que per modificar el règim 
d’autorització no es requereix cap modificació de la llei i que serà suficient aprovar (o 
modificar) les ordenances oportunes per tal d’adequar-s’hi. Així doncs, el proper pas 
serà esbrinar quines actuacions es podran mantenir en règim d’autorització i quines 
podran passar a un règim de comunicació (o declaració responsable), pel fet que es 
compleixin els tres requisits: no-discriminació, necessitat i proporcionalitat. 
 
Pel que fa al de no-discriminació, entenem que no provoca una especial problemàtica, ja 
que la normativa urbanística no preveu en aquest sentit cap tipus de discriminació. 
 
Pel que fa a la necessitat, un element clau serà què entenem per “entorn urbà”. Podríem 
entendre el concepte d’“entorn urbà” com l’ambient i el que afecta la ciutat, entesa 
aquesta en un sentit ampli de concentració urbana. Per tant, entrarien en aquest concepte 
totes les activitats que afectin el paisatge urbà (construccions, enderrocs, modificacions 
de façanes, modificacions de volums d’edificis, elements directament visibles, etc.). 
També hi podríem incloure els usos que puguin tenir una afectació a la ciutat: per 
qüestions de seguretat, de concentracions de persones o materials, afectacions 
ambientals (sorolls, olors, etc.). Així, podem constatar que conceptes com “ordre 
públic”, “seguretat pública”, “salut pública” o “protecció del medi ambient” poden estar 
també inclosos en el d’“entorn urbà”. 
 
L’últim pas que cal efectuar és veure quines de les actuacions descrites en l’art 187 del 
TRLUC no entren dins el concepte de “serveis”, d’acord amb la definició que en fan 
l’art. 4.1 de la Directiva de serveis i l’art. 3.1 de la Llei 17/2009.6 Aquestes no es veuran 
afectades, i en conseqüència, es podrà mantenir el règim de llicència urbanística: 

                                                 
6 Art. 4.1. de la Directiva de serveis: “«servicio»: cualquier actividad económica por cuenta propia, 
prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado.”.  
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- Parcel·lacions urbanístiques. 
- Constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari 

privat, o la seva modificació. 
 
A partir d’aquestes consideracions, i tenint en compte tots els conceptes ja esmentats 
que integren el de “raó imperiosa d’interès general”, estaríem en disposició de concretar 
quines de les actuacions subjectes a llicència urbanística de les descrites a l’art. 179 del 
TRLUC i que poden afectar a la lliure prestació de serveis podrien veure’s afectades pel 
concepte de “raó imperiosa d’interès general”: 

 
- Obres de construcció i edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, 

modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents, en aquest cas, per protegir l’entorn urbà. Si les obres de 
rehabilitació, reforma o modificació no suposen una afectació exterior de 
l’edifici o construcció, entenem que no entrarien dins el concepte de “raó 
imperiosa d’interès general”.  

- Demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, per protegir 
l’entorn urbà. 

- Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, per 
protegir l’entorn urbà. 

- Moviments de terra i obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe 
de sòl, per protegir l’entorn urbà i el medi ambient. 

- Extracció d’àrids i explotació de pedreres, per protegir el medi ambient. 
- Acumulació de residus i dipòsit de materials que alterin les característiques 

del paisatge, per protegir el medi ambient. 
- Construcció o instal·lació de murs i tanques, per protegir l’entorn urbà. 
- Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals, per protegir el medi 

ambient. 
- Instal·lació de cases prefabricades i similars, siguin provisionals o 

permanents, per protegir el medi ambient i l’entorn urbà. 
- Tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, per 

protegir el medi ambient. 
- Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública, 

per protegir l’entorn urbà. 
- Actuacions o instal·lacions que afectin el subsòl. Afecten qüestions de 

seguretat (afectació a la seguretat i l’estabilitat de construccions). En el cas 
que el subsòl sigui de domini públic, estarà, a més, afectat per la normativa 
pròpia. 

- Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o similars i col·locació 
d’antenes i dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus, per protegir 
el medi ambient i l’entorn urbà. 
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A més d’aquestes actuacions, hi hauríem d’afegir totes aquelles que afectin el patrimoni 
històric i artístic. En aquest cas, sempre ens trobarem amb un supòsit de raó imperiosa 
d’interès general. 
 
En relació amb totes aquestes actuacions, haurem de comprovar també si es compleix el 
requisit de proporcionalitat, o sigui, justificar la inconveniència de sotmetre-les a un 
règim de comunicació o declaració responsable. Això es farà en el cas que l’actuació a 
posteriori només pogués comportar l’enderroc del que s’ha construït o edificat o que per 
l’afectació de l’activitat no fos aconsellable reconduir el seu control a una actuació a 
posteriori. O sigui, tal com estableix la mateixa Directiva de serveis, aquesta situació 
tindrà lloc quan el control a posteriori es produeixi massa tard per ser realment eficaç, 
tenint en compte la impossibilitat de comprovar a posteriori els defectes dels serveis, 
així com els riscos i els perills que es derivarien de la inexistència d’un control a priori. 
 
Per aplicar correctament el principi de proporcionalitat, i a l’hora d’avaluar la possible 
reacció de l’Ajuntament davant de supòsits de comunicació incorrectes, s’ha de tenir 
present el previst a l’art. 7.2 de la Llei 17/2009, segons el qual la comprovació de la 
inexactitud o la falsedat en qualsevol dada, manifestació o document, de caràcter 
essencial o l’incompliment dels requisits assenyalats a la legislació vigent determinaran 
la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o l’activitat des del moment en el 
qual es comprovi, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives. 
En conseqüència, constatada aquesta falsedat o inexactitud, es podrà dictar resolució 
advertint d’aquesta situació i de la impossibilitat de continuar executant l’actuació 
comunicada. Aquesta resolució no s’ha d’entendre com cap acte de protecció de 
legalitat urbanística (ja sigui de restauració de la realitat física alterada o legalització o 
sancionador), i en conseqüència, ni afectarà la prescripció de l’acció ni suposarà l’inici 
del còmput del termini per a la resolució de l’expedient de protecció de legalitat 
urbanística. Aquesta interpretació permetrà una actuació immediata dels serveis 
d’inspecció, amb resultats immediats, sense afectació directa als possibles procediments 
de protecció legalitat urbanística que, preceptivament, s’hauran d’incoar de forma 
simultània o posterior. 

 
De totes les actuacions descrites, podríem afirmar que les que també compleixen el 
criteri de proporcionalitat són les següents: 
 

- Obres de construcció i edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents 
(tenint en compte el que s’ha comentat pel que fa a ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació). L’actuació a posteriori podria comportar l’enderroc 
d’allò construït, modificat o reformat, amb les greus conseqüències que això 
comporta.  

- Demolició total o parcial de construccions i edificacions. Una vegada efectuada 
la demolició és pràcticament impossible la restitució a l’estat original.  

- Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
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- Moviments de terra i obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de 
sòl. Un cop efectuat el moviment o el desmuntatge, seria molt difícil retornar els 
terrenys al seu estat original. 

- Extracció d’àrids i explotació de pedreres. 
- Acumulació de residus i dipòsit de materials que alterin les característiques del 

paisatge. 
- Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.  
- Instal·lació de cases prefabricades i similars permanents. 
- Tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats.  
- Actuacions o instal·lacions que afectin el subsòl. 
- Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars. 
- Totes aquelles actuacions que afectin el patrimoni històric i artístic. 

 
En conseqüència, entenem que només aquests supòsits (a més dels que no afecten 
l’accés o l’exercici de serveis, com les parcel·lacions i les divisions de propietat 
horitzontal) es poden sotmetre al règim d’autorització i que la resta s’hauria de 
reconduir a una comunicació prèvia o una declaració responsable, a través de l’oportuna 
ordenança. Aquestes actuacions són: 
 

- Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents que no suposen una afectació 
exterior de l’edifici o la construcció. 

- Primera utilització i ocupació i canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions. 
- Construcció i instal·lació de murs i tanques. 
- Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
- Instal·lació de cases prefabricades i similars provisionals (excepte les 

afectades per usos i obres provisionals, que es regulen pel seu règim 
específic). 

- Col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà. 
 
No obstant, ja he analitzat que el RDL 8/2011 ha establert la necessitat d’un règim 
d’autorització per les llicències de 1a. ocupació i per les cases prefabricades (també les 
provisionals). En conseqüència, el règim de comunicació prèvia seria aplicable, fruit de 
les previsions del RDL 8/2011 a : 
 

- Obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, 
construccions i instal·lacions ja existents que no suposen una afectació 
exterior de l’edifici o la construcció. 

- Construcció i instal·lació de murs i tanques. 
- Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
- Col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà. 

 
A més dels supòsits de manteniment del règim de llicència urbanística, hi hauríem 
d’afegir el d’autorització d’obres i usos de manera provisional, que té un règim específic 
regulat als art. 53 i 54 del TRLUC i 61 i 62 del  RLUC, així com les llicències en sòl no 
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urbanitzable, regulades als art. 47 a 52 del TRLUC i 47 a 60 del RLUC. El seu règim 
específic, regulat per llei, ja implica la impossibilitat de la seva regulació mitjançant una 
ordenança local. Però a més, tenint en compte el seu objecte, entenem que està 
plenament justificat mantenir el règim d’autorització. En primer lloc, perquè les 
actuacions podrien suposar un impediment a l’execució del planejament, fet que implica 
la necessitat d’un control i d’unes garanties difícils de concretar en un règim de 
comunicació prèvia. En segon lloc, per la important afectació sobre el medi i pels 
condicionants propis del règim d’ús del sòl no urbanitzable. S’ha de tenir present que 
normalment el procediment d’usos en sòl no urbanitzable és doble: d’una banda, la 
tramitació d’un pla especial o un projecte, i de l’altra, la sol·licitud i la concessió de 
llicència urbanística, sempre posteriors a aquells. A aquesta última llicència urbanística, 
sí que se li pot aplicar tot el que hem comentat del règim d’autorització i comunicació 
prèvia. 

 
 
2.13.- Llicències en sòl no urbanitzable. 
 
L’especificitat de les llicències en sòl no urbanitzable, és que per regla general s’exigeix 
un doble procés: la presentació i tramitació d’un projecte o un pla especial, i la posterior 
tramitació d’una llicència. La tramitació d’aquesta última seguirà el mateix règim que la 
resta. En conseqüència, la particularitat estarà en la tramitació prèvia del projecte o del 
pla especial. Pel que fa referència a procediment, només desenvoluparé el primer, 
remetent-me, pel que fa al pla especial, al que ja s’ha comentat en relació a aquests. 
 
L’aprovació prèvia d’un pla especial és preceptiva en els següents casos (art. 47.3 
RLUC): 
 

- Quan el planejament urbanístic general ho requereixi. Aquí hi podríem incloure 
l’activitat turística rural i càmpings. 

- Per a la implantació de sistemes urbanístics generals no previstos en el 
planejament general. 

- Per implantació d’infrastructures que afectin a més d’un municipi o diverses 
classes de sòl. 

 
En la resta de casos l’interessat ha d’optar entre promoure l’aprovació d’un pla especial 
o l’aprovació del projecte corresponent. 
 
Tramitació del projecte (art. 48 TRLUC i 57 RLUC): 
 

- Presentació de projecte (que no llicència), amb la següent documentació: 
o Justificació de l’actuació i la seva compatibilitat amb el planejament. 
o Avantprojecte de l’actuació. 
o Estudi impacte paisatgístic 
o Informe del DARP si l’actuació no està compresa en un pla sectorial 

agrari 



 

 
 

 
Joan Anton Font Monclús 
Novembre 2011  27 
 

o Si és el cas, estudi arqueològic i informe del Departament de Cultura. 
o En el cas d’afectació d’aqüífers, informe de l’administració hidràulica 

(ACA) 
o Informe del Servei Geològic de Catalunya, si afecta jaciments 

paleontològics o punts geològics d’interès. 
o Els altres informes preceptius 

- Exposició pública per un termini d’un mes 
- Aprovació prèvia per l’Ajuntament, en el termini de dos mesos des de 

l’acabament del període d’informació pública. 
- Aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en el 

termini de 3 mesos des de la recepció de l’expedient. 
- Tramitació de la llicència d’obres 

 
Excepcions i/o especificacions: 
 

- En el cas que s’hagi optat per la prèvia tramitació d’un pla especial, es tramita 
directament la llicència d’obres.. 

- En el cas de construccions pròpies d’activitats agrícoles, ramaderes, d’explotació 
de recursos naturals o rústiques en general, aquest procediment només s’ha de 
seguir en els següents supòsits: 

o Si se superen els llindars establerts pel planejament urbanístic general, 
referits a característiques dels projectes, ubicació o impacte potencial, i 
en tot cas els previstos a l’art. 68.8.d RLUC: Ocupació en planta, 500 
m2; sostre total de 1000 metres; ocupació en planta de 500 metres o 
alçada màxima de 10 metres. 

o Incorpora ús d’habitatge o allotjament de temporers. 
o Afecta a restes arqueològiques, aqüífers, zones vulnerables o sensibles, 

jaciments paleontològics o punts geològics d’interès. 
- No s’aplica a construccions de turisme rural i càmping. Lògic, ja que precisen un 

pla especial. 
- No s’aplica a construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment 

i funcionament d’obres públiques. 
- S’aplica a obres d’obertura o recuperació de vies d’accés, camins, excepte que 

estiguin integrats en un projecte d’actuació admès. 
- També s’aplica en el cas que s’afecti a restes arqueològiques, aqüífers, zones 

vulnerables,.... 
 
Procediment específic de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals i altres 
actuacions en construccions existents: 
 

o Informació pública (per l’Ajuntament) de 20 dies 
o Informe (vinculant) Comissió Territorial d’Urbanisme, simultani al 

període d’informació pública. Aquest s’ha d’emetre en el termini de dos 
mesos. 



 

 
 

 
Joan Anton Font Monclús 
Novembre 2011  28 
 

o Concessió llicència en el cas d’informe favorable, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’emissió de l’informe per part de la C.T.U.. 

 
Per les obres d’adequació, conservació, millora o manteniment d’un ús existent admès 
per l’ordenament urbanístic, tant sols es requereix la llicència municipal. 
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1. DISTINCIÓ ENTRE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC I BÉNS DE DOMINI PRIVAT. 

 
A) Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques 
 
Article 3.  Concepte 
El patrimoni de les Administracions públiques està constituït pel conjunt dels seus béns i drets, de 
qualsevol naturalesa i qualsevol que sigui el seu títol d’adquisició o aquell en virtut del quals se’ls 
hagi atribuït.  
 
Article 4. Classificació 
Per raó del règim jurídic al que són subjectes, els béns i drets que integren el patrimoni de les 
Administracions públiques poden ser de domini públic o demanials i el domini privat o patrimonials 
 
Article 5. Béns i drets de domini públic 
a) d’ús general 
b) de servei públic 
 
Article 7. Béns i drets de  domini privat o patrimonials 
Són béns  de domini privat o patrimonials els que no són demanials  
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B) CODI CIVIL.    DE LOS BIENES SEGÚN LAS PERSONAS A QUE PERTENECEN 

 

Artículo 338.  

Los bienes son de dominio público o de propiedad privada. 

Artículo 339.  

Son bienes de dominio público: 

1. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes 
construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. 

 

2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún 
servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de 
defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión. 

 

Artículo 340. Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no concurran las circunstancias 
expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad privada. 
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Artículo 343. Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes de uso público y bienes 
patrimoniales. 

 

Artículo 344. Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los 
vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, 
costeadas por los mismos pueblos o provincias. 

Todos los demás bienes que unos y otros posean, son patrimoniales y se regirán por las 
disposiciones de este Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales. 

DIFERÈNCIA ESSENCIAL ENTRE DOMINI PÚBLIC I DOMINI PRIVAT: 
El domini públic resta subjecte a un règim jurídic especial que protegeix la situació de l’Administració 
com a propietari, mentre el domini privat resta subjecte al règim general de la propietat privada 
segons la legislació civil
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2. EL DOMINI PÚBLIC I EL DOMINI PRIVAT DE L’ADMINISTRACIÓ A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 
 
A la legislació urbanística el domini públic o privat de l’Administració es regula des del punt de 
vista dels seus usos i de la forma d’adquisició. 
 
Pel que fa als usos el domini públic constitueix els sistemes generals i locals. (mitjançant la 
tècnica de la qualificació urbanística que regula els usos) 
 
Pel que fa al títol d’adquisició les formes bàsiques són la cessió gratuïta i l’expropiació 
(mitjançant la tècnica de la delimitació de polígon o les actuacions fora de polígon) 
 
ELS SISTEMES GENERALS I LOCALS DE PROPIETAT PÚBLICA SEMPRE SÓN BÉNS 
DEMANIALS O DE DOMINI PÚBLIC, ja que resten afectats a l’ús o al servei públic 
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3. LA DEFINICIÓ D’USOS I L’URBANISME 
 
A) Art. 1.2. de la Llei d’urbanisme: L’urbanisme és una funció pública que abasta  ... el control de 

l’ús del sòl, del subsòl i del vol ... la regulació de l’ús ... 
 
B) Art. 1.3. de la Llei d’urbanisme: L’activitat urbanística compren: c) el règim urbanístic del sòl 
 
C) Art. 24 Llei d’urbanisme: el règim urbanístic del sòl  es determina per la ... qualificació  en 

zones o sistemes 
 
D) Art. 38 Llei d’Urbanisme: els propietaris de sòl tenen l’obligació de destinar-lo a l’ús previst 

per l’ordenació urbanística 
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4. LA DISTINCIÓ ENTRE ELS USOS DEL SÒL I ELS USOS DEL SUBSÒL 
 
Art. 350 del Codi Civil 
El propietari d’un terreny és l’amo (dueño) de la seva superfície i d’allò que està sota seu, i pot fer 
en ell les obres, les plantacions i les excavacions que li convinguin, salvant les servituds i amb 
subjecció  als reglaments de policia 
 
Art. 8 Real Decret Legislatiu 2/2998, que aprova la Llei del Sòl:  
El dret de propietat del sòl  compren les facultats d’ús, de gaudi i d’explotació  del mateix. 
Aquestes facultats abastaran el vol i el subsòl fins on determinin els instruments d’ordenació 
urbanística. 
 
Article 17.1 Real Decret Legislatiu 2/2998, que aprova la Llei del Sòl: 
Constitueix finca la unitat de sòl o d’edificació atribuïda exclusivament a un propietari o a varis en 
proindivís, que pot situar-se en la rasant, en el vol o en el subsòl. 
 
Art. 58 Llei d’urbanisme: En el sòl urbà els POUMs apliquen les tècniques de la qualificació o 
zonificació del sòl i les afectacions per a usos de sistemes urbanístics, ...  assignen usos detallats 
per a cada zona, ... i regulen l’ús del subsòl.  
 
Art. 17.4 Real Decret Legislatiu 2/1998, que aprova la Llei del Sòl: 
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Quan els instruments d’ordenació urbanística destinin superfícies superposades, en la rasant i el 
subsòl o el vol a l’edificació o ús privat i al domini públic ... 
 
Art. 35 Llei d’urbanisme 
Quan ... el planejament urbanístic prevegi la compatibilitat de l’aprofitament privat i el destí a 
sistemes de titularitat pública del sòl, del vol o del subsòl d’un terreny ... 
 
 
 
CONCLUSIONS FINS ARA: 
 

- Els plans poden assignar usos diferents al sòl (rasant), al vol i al subsòl 
 
- La legislació del sòl contempla el conflicte de la concurrència d’usos privats (en finques 

privades) i d’usos públics (en sòls de domini públic). 
 

 
- No es planteja conflicte quan la concurrència és d’usos privats en finques privades i d’usos 

públics en finques privades de l’Administració (patrimonials) 
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5. EL RÈGIM JURÍDIC-PRIVAT DE LA COMPATIBILITAT D’USOS 

 
Art. Real Decret Legislatiu 2/2998, que aprova la Llei del Sòl: ... es podrà constituir complex 
immobiliari en el que les superfícies superposades i les edificacions tindran el caràcter de finques 
especials d’atribució privativa, prèvia la desafectació i amb les limitacions i servituds que procedeixin 
per a la protecció del domini públic. 
 
Art. 35 Llei d’urbanisme: ... es pot constituir el règim de propietat horitzontal adient d’entre els 
previstos en la legislació civil catalana, amb les limitacions i servituds que procedeixin per a la 
protecció del domini públic. 
 
CONCLUSIONS: 
 

1. Si les superfícies i les edificacions  són independents entre si o participen a la vegada en una 
altra copropietat, caldrà constituir un complex immobiliari 

 
2. Si les superfícies  i les edificacions són superposades en la mateixa parcel·la i no s’ha de 

constituir una altra copropietat es podrà constituir un règim de propietat horitzontal  
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6. CONTINGUT DEL RÈGIM JURÍDIC-PRIVAT DEL COMPLEX IMMOBILIARI: 
 
a) Estem parlant de la compatibilitat entre domini públic (del sòl, del vol o del subsòl) i la 

propietat privada amb aprofitament lucratiu (del sòl, del vol o del subsòl). 
 
b) Per tant, cadascuna d’aquestes “finques” són unitats de sòl o d’edificació atribuïdes a un 

propietari (o a varis en proindivís). 
 
c) El sòl no pot ser considerat com una “finca” per si mateixa i independent del vol o de subsòl. 

El sòl sempre és suport d’usos (edificabilitat o simplement espais lliures) però aquests 
sempre seran el “vol”, encara que el “vol” no tingui edificació.  

 
d) El complex o la propietat horitzontal està per tant integrada per aquestes finques 

independents que a la vegada participen en una copropietat indivisible sobre altres elements 
immobiliaris. 

 
e) En conseqüència, quan en aquesta copropietat concorren el vol i el subsòl, l’element  de la 

copropietat serà el sòl (que respecte el subsòl serà el sostre). 
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f) El títol constitutiu ha d’identificar els elements comuns i els elements privatius. 
 
g) El títol constitutiu ha d’expressar les quotes de cada copropietari, l’ús dels elements comuns, 

les instal·lacions i serveis, les despeses, l’administració i govern, les assegurances, la 
conservació i les reparacions. 

 
h) Els propietaris poden aprovar unes normes de règim interior que regulin els detalls dels 

serveis i la seva utilització.  
 
i) Aquestes normes són especialment útils quan l’element comú és el sòl (sobre el que hi ha 

usos privatius com zona verda o edificació) que a la vegada és el sostre del subsòl que 
normalment serà destinat a aparcament privat. En aquest cas caldrà tenir cura de descriure on 
comença i on acaba cada element privatiu i l’element comú (accessos, sortides d’aire, altres 
serveis i instal·lacions, etc). 

 
j) En el cas de concurrència d’usos a l’aire lliure en superfície i d’usos edificatoris en subsòl, és 

important la descripció detallada dels elements privatius i dels elements comuns d’aïllament, 
així com les circumstàncies d’intensitat dels usos que puguin afectar aquest aïllament (rec, 
utilització de productes químics, plantacions, neteja, realització de reparacions, etc). 
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k) Si es forma complex immobiliari o comunitat horitzontal amb usos privats concurrents amb 

usos públics caldrà la desafectació del domini públic (art 17.4 Llei del sòl).  
 
l) Caldrà entendre que aquesta desafectació es refereix exclusivament a un determinat “vol” o 

“subsòl” que serà el que admet usos privats, però que la desafectació es mantindrà respecta 
la part del “vol” o del “subsòl” que es destini a sistemes que requereixin o comportin la seva 
qualificació com domini públic. 

 
m) En qualsevol procediment reparcel·latori, si les finques aportades admeten la concurrència 

d’usos públics i usos privats en vol o en subsòl, s’entendrà que el propietari que aporta la 
finca corresponent aporta tant la superfície de la seva rasant com la del vol i del subsòl que 
siguin segregables en el sentit de ser adjudicables com a finques independents. 
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7. LES PREVISIONS  DEL PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 

D’URBANISME  (DECRET LEGISLATIU 1/2010, DE 3 D’AGOST) 
 

- El projecte afecte l’article 35 de la Llei d’urbanisme, que es titula supòsits de compatibilitat 
de sistemes i altres qualificacions. 

 
- Per tant, aquesta compatibilitat sempre fa referència a usos privats i usos públics i exclou 

el supòsit de diferents usos privats així com el de diferents usos públics. 
 
a) En primer lloc es fa una declaració general: les reserves de sòls per a sistemes s’han de 

destinar integrament a l’ús públic previst. 
 
b) Es fa també una excepció respecta de l’expressió “integrament”: es pot aplicar el règim 

de compatibilitat d’usos, que comporta que el terreny no es destina “integrament” als 
usos públics dels sistemes si no que admet usos privats.  En qualsevol cas, la 
compatibilitat resta subjecta al principi de garantía de la funcionalitat del sistema públic.  
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c) la compatibilitat  pot ser dels tipus següents: 

 
 Usos de sistemes de titularitat pública en el vol i de titularitat pública en el subsòl. No 

és un autèntic cas de compatibilitat. REQUISIT DE LA COMPATIBILITAT FUNCIONAL 
 
 Compatibilitat  entre sistemes públics en el vol i  aprofitament privat en el subsòl: 

S’admet tant sols en el cas de nous sistemes urbanístics que superin els estàndards 
mínims aplicables, establerts en modificacions del planejament posteriors a l’entrada 
en vigor de la modificació de la Llei d’urbanisme. 

 
 Compatibilitat entre sistema viari en el vol i aprofitament privat del subsòl: només 

s’admet  si el sistema viari no forma part  de la xarxa que estructura el teixit o la trama 
urbana. (?) Cal entendre que s’està referint a la xarxa que composa l’estructura bàsica 
del teixit o trama urbana ? Si s’hagués volgut que la incompatibilitat afectés a 
qualsevol vial públic s’hagués expressat així. Entenem que hi ha una qualificació 
específica mitjançant el verb “estructurar”. D’altra forma s’hagués utilitzat el verb 
“composar” o “integrar”. 

 
 
 Compatibilitat en un immoble (tant del vol com del subsòl) entre usos  de sistemes de 

titularitat pública i usos privats: per a equipaments en el vol o subsòl o per a espais 
per vianants que facilitin l’accés  als sistemes viaris o d’espais lliures. 
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d) Tractament dels aprofitaments privats en subsòl a efectes de càrregues/reserves: 
L’aprofitament en subsòl per ús d’aparcament no computa per a generar  reserves 
mínimes per a sistemes ni a l’efecte de l’aprofitament urbanístic, sens perjudici  de la 
seva consideració a efectes d’edificabilitat. Els altres aprofitaments del subsòl computen 
a ambdós efectes. 
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Comentari: l’aparcament privat en subsòl es considera a efectes d’edificabilitat. 
L’edificabilitat es pondera a efectes de l’aprofitament i aquest  intervé en la distribució de 
càrregues i beneficis. Com es pot afirmar que l’aparcament privat en subsòl en cas de 
compatibilitat d’usos no computa a efectes d’aprofitament ? Quin sentit té aquesta 
norma ?. 
 
Comentari: aquestes normes del projecte de Llei es refereixen tant sols  a terrenys 
obtinguts per cessió o per expropiació. Per tant, s’entén que els obtinguts per altres 
formes jurídiques privades (donació, herència, compravenda, etc) no resten subjectes a 
aquestes limitacions, ja que normalment no s’integren en els sistemes urbanístics 
públics. 
 Es considera al projecte de Llei que són aptes per usos privats de l’Administració en 
tant no resten afectes a l’ús o al servei públic.  
Es parteix de la base que són desafectables si ho preveu el planejament. 
 
Comentari: Els terrenys obtinguts per cessió o expropiació s’han de destinar a l’ús 
públic previst que va legitimar la cessió o l’expropiació. Hi ha termini de durada 
d’aquesta “afectació” ? 



 
 

 
 
“La nova legislació sobre prevenció i control de les activitats i les ordenances locals” 
Sessió de 18 de novembre sobre Gestió urbanística del Seminari Tècnic Local 2011 
 
Domènec Sibina Tomàs  
Professor titular (EU) de dret administratiu, de la Universitat de Barcelona 
 
 
Sumari 
1.-Objecte de exposició  
2.-Problemes i qüestions relatives a la ”integració i coordinació” de procediments: un laberint de procediments suposadament 
simplificats 
3.- L’opció de multiplicar els procediments que resulta de la Llei 20/2009: els àmbits i les matèries excloses del control a través dels 
procediments per garantir el control de la incidència ambiental i de l’avaluació d’impacte ambiental. 
4.-Manca de densitat normativa en els lleis procedimentals i sectorials per garantir la seguretat jurídica de qui exerceix l’activitat, ni 
els interessos de tercers.  Problemes i qüestions del “com” intervenir. 
5.- La  necessitat de disposar d’ordenances municipals. 
6.- El problema del desenvolupament reglamentaria de la Llei 20/2009, que necessàriament ha de realitzar el Govern de Catalunya  
7.- Com resoldre, via ordenança, el control que encomana als municipis l’article 8 de la Llei 3 /2010. 
Addenda  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

1.-Objecte de exposició  
 
La nova legislació a que es refereix el títol, la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de las 
activitats, ja no es tan nova, es troba en procés de reforma al Parlament de Catalunya1, no ha estat 
objecte de desplegament reglamentari pel Govern de Catalunya2, ha estat però desplegada, entre 
d’altres ordenances locals, pel model d’Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de 
seguretat i de salut aprovat per decret del la Presidència de la Diputació (BOPB de 15 de juliol de 
2011), i no pot ser examinada sense tenir present dues qüestions: 
 
-tots els canvis normatius (materialitzats en normes vigents), produïts en els darrers dos anys en 
àmbits sectorials connexos i els projectes de llei en tràmit al Parlament de Catalunya que en 
pretenen la seva reforma (de resultat incert).3  

                                                 
1 Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica, admès a tràmit per la Mesa del Parlament el 6 de juliol de 2011 
Butlletí Oficial de Parlament de Catalunya de 7 de juliol de 2011, pàgines  
En l’exposició de motius del projecte de llei s’assenyala que: “El capítol cinquè comprèn la modificació de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. La reforma d’aquesta llei implicarà la 
dinamització i augment de la productivitat del sector ramader. Les modificacions de l’articulat i dels annexos es realitzen 
en el marc de la normativa bàsica estatal i comunitària, corregint, alhora, errors existents. S’estableix amb caràcter 
general el règim de comunicació prèvia per a instal·lacions ramaderes de petita dimensió quan la normativa europea no 
requereix règim autoritzatori. A més, es fixen nous sistemes de control i col·laboració entre les administracions per tal 
d’augmentar i millorar el control sobre la sanitat animat i la cura del medi ambient “ 
 
2 A la pàgina web del Departament a 15 de novembre de 2011 no s’hi fa cap esment 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9c539aa132697
210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt
=default 
A la pàgina del Col·legi d’enginyers tècnics de Barcelona es poden consultar els projectes de reglament que es varen 
sotmetre a informació pública el mes de juny de 2010  
http://www.cetib.net/colegi/noticies/569/reglaments-que-desenvoluparan-la-llei-de-prevencio-i-control-ambiental-de-les-
activitats (última consulta novembre de 2011) 
3 Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació; projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa; 
projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica i projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Les versions presentades pel Govern les trobareu als 
butlletins oficials del Parlament de 7 i 29 de juliol de 2011. 
Aquest projectes afecten entre d’altres , a banda de la llei d’urbanisme, a les lleis: 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de las activitats  
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives  
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial 
Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
Proposta de derogació dels 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya  
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http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9c539aa132697210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.cetib.net/colegi/noticies/569/reglaments-que-desenvoluparan-la-llei-de-prevencio-i-control-ambiental-de-les-activitats
http://www.cetib.net/colegi/noticies/569/reglaments-que-desenvoluparan-la-llei-de-prevencio-i-control-ambiental-de-les-activitats
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-les normes estatals i catalanes que transposen la Directiva de serveis (Llei 17/2009, Llei 25/2009, 
Decret legislatiu 3/2010, Llei 30/1992, Llei 11/2007 i les lleis catalanes 26 i 29/2010, la primera de 
les quals també es troba afectada pel projecte llei de simplificació i millora de la regulació)  
 
La perspectiva que em demana el títol de la conferència és examinar el marc normatiu descrit i 
ponderar l’abast i objecte de la potestat normativa local per desplegar-lo. Cal definir els objectius 
del desplegament normatiu local i procedir en conseqüència: aparentment és només un problema 
tècnic, tot sigui dit, d’una extraordinària complexitat. 
 
Deia que aparentment és una qüestió només tècnica. El motiu de l’anterior afirmació és que el 
període de recessió econòmica que vivim, ha convergit amb els corrents doctrinals i les normes 
comunitàries que impulsen la simplificació en les relacions entre ciutadans i AAPP, la eliminació 
dels obstacles administratius, la generalització del control administratiu a posteriori, un cop 
iniciades les activitats i l’administració electrònica. Són corrents que han calat en l’opinió pública, 
però que no aterren normativament. Ans al contrari, la normativa sectorial vigent que apliquen els 
municipis de manera principal, no ho preveu així (i a voltes per imperatiu de directives 
comunitàries sectorials no pot preveure-ho) o deixa llacunes que només poden resoldre’s fent una 
lectura horitzontal i coordinada de tots els àmbits sectorials, que dóna solucions o molt complexes 
o incertes. A més, la tramitació en el Parlament de la inicialment denominada llei òmnibus (ara 
quatre projectes de llei), ha generat unes grans expectatives de canvi normatiu (que no es 
corresponen, pel que aquí examinarem,  amb els text del projectes).  
 
La distància entre el contingut de les normes vigents i les expectatives de simplificació, la 
dificultat tècnica del canvi i albirar en l’horitzó immediat nou marc normatiu que modificarà les 
regles del joc; ens condueix a una paràlisi en els decisions dels municipis per impulsar l’aprovació 
d’ordenances (o incorporació com a pròpies de les ordenances tipus), que ens concretin, per poder 
actuar amb eficàcia i eficiència, tres temes bàsics: 
 
a) completar – quasi bé construir - el règim de la intervenció de competència municipal de control i 
inspecció en relació a les activitats que es duen a terme en el municipi en exercici del dret de 
llibertat d’establiment i del dret a la prestació de serveis, previst per les lleis  20/2009, de 
prevenció i control ambiental de las activitats, 11/2009, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, 3/2010 de prevenció  i seguretat en matèria 
d’incendis de Cataluña i 15/1990 d’ordenació sanitària de Cataluña4. 

 
4. Recordem que el els articles 67 i 69 estableixen que : 
Article 67 Participació Els Ajuntaments participen en els òrgans del Servei Català de la Salut de la manera prevista per 
aquesta Llei.  
Article 68 Competències —1 En el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, els Ajuntaments són competents per:  
a) Prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació que regula el règim municipal pel que es refereix als 
serveis de salut i altres regulats en aquesta Llei.  
b) Prestar els serveis necessaris per a donar compliment a les següents responsabilitats mínimes en relació amb l’obligat 
compliment de les normes i els plans sanitaris relatius a: Control sanitari del medi ambient: contaminació atmosfèrica, 
abastament d’aigües, sanejament d’aigües residuals, residus urbans i industrials. Control sanitari d’indústries, activitats i 
serveis, transports, sorolls i vibracions. Control sanitari d’edificis i llocs d’habitatge i de convivència humana, 
especialment dels centres d’alimentació, perruqueries, saunes i centres d’higiene personal, hotels i centres residencials, 
escoles, campaments turístics i àrees d’activitat físic esportiva i d’esbarjo. Control sanitari de la distribució i el 
subministrament d’aliments, begudes i altres productes, directament o indirectament relacionats amb l’ús o el consum 
humà, així com de llurs mitjans de transport. Control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria.  
c) Promoure, en el marc de les legislacions sectorials, aquelles activitats i prestar els serveis sanitaris necessaris per tal de 
satisfer les necessitats i les aspiracions de llur comunitat de veïns i en particular: La defensa dels consumidors i els 
usuaris de la sanitat. La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. La protecció de la sanitat ambiental. La 
protecció de la salubritat pública.  
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b) resoldre de manera integrada o coordinada procedimentalment, la intervenció municipal 
potencialment universal prevista en els indicades normes legal . 
 
c) coordinar el règim de la intervenció d’activitats de competència municipal, amb el control 
urbanístic. 
 
El que adquireix transcendència especial ara és: el “com”, de la intervenció administrativa 
municipal potencialment universal i la “integració o coordinació” dels procediments sectorials en 
els que es preveu la intervenció del municipi. 
 
L’expressió, “activitats que es duen a terme en el municipi” pot semblar anacrònica, ancorada en el 
reglament estatal de serveis de els corporacions locals de 19555 i en el reglament català d’obres, 
activitats  i serveis de 19956, i desvinculada de la nova fornada de normes reguladores de 
l’activitat privada de prestació de serveis. És, però molt gràfica i entrelliga les inquietuds més 
rellevants, no només dels municipis, també la dels empresaris i prestadors de serveis (en el sentit 

 
d) Realitzar activitats complementàries de les que siguin pròpies d’altres Administracions públiques en les matèries 
objecte d’aquesta Llei, i en particular, pel que fa a l’educació sanitària, l’habitatge, la protecció del medi i de l’esport en 
els termes establerts en la legislació que regula el règim municipal.  
 
 
5 Modificat  pel Decret 2009/2009, de 23 de desembre, que estableix: 
“La aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, que traspone la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
servicios en el mercado interior, supone un nuevo marco de referencia en la regulación del sector servicios. 
Asimismo, la nueva redacción del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, que adapta dicho artículo a la citada Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, ha introducido la comunicación 
previa o la declaración responsable como mecanismo ordinario de intervención en el ámbito local, junto a las licencias, 
que quedarán sujetas, respecto de las actividades de servicios, a los principios incorporados a nuestro ordenamiento 
jurídico por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Estos principios implican la introducción de nuevas formas de control 
de la actividad más eficaces, pero menos gravosas para ciudadanos y empresas. 
Por tanto, es necesario realizar una modificación de la redacción de los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 , exclusivamente con el fin de adecuar su 
contenido a lo previsto en la mencionada modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y sin menoscabo de las 
competencias normativas que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la autonomía local. 
Asimismo, se suprimen los artículos 8 y 15.2 dado que son manifiestamente incompatibles con la nueva redacción de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, así como con el contenido y principios de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
Este Real Decreto se dicta en virtud de lo previsto en el 149.1.18ª, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas. 
En la elaboración y tramitación de este proyecto han sido consultadas las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su día 26 de diciembre de 2009, dispongo: 
Artículo único. Modificación del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955  
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, queda 
modificado como sigue: 
Uno. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:«La intervención de las corporaciones locales en la actividad de 
sus administrados se ejercerá por los medios y principios enunciados en la legislación básica en materia de régimen 
local». 
Dos. Se suprime el artículo 8. 
Tres. Se suprime el apartado 2 del artículo 15. 
Cuatro. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado del siguiente modo: 
«La apertura de establecimientos industriales y mercantiles podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en 
los términos previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio». 
 
6 Que no ha estat adaptat a les normes legals de transposició de la Directiva de serveis  
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ça en 
unicipi. 

en transposar-se la directiva de serveis, la simplificació i 
agilitació del control administratiu .  

mbién que cuenta con la documentación y cumple los requisitos previos consignados 
n aquélla.”9 

ia és el “com”, de la intervenció i la 
integració o coordinació” dels procediments sectorials. 

 

                                                

emprat a l’article 57 TFUE7), adreçades a disposar d‘un marc procedimental que doti de seguretat 
jurídica el fet d’iniciar una activitat de prestació de serveis, que necessàriament s’empla
m
 
L’emplaçament en un municipi, no és de bades, una qüestió sense importància. Contràriament, té 
una clara rellevància jurídica. Els municipis han d’exercir competències de control i inspecció per 
protegir béns jurídics que el legislador ha decidit que, en tots o en alguns aspectes, han de tutelar. 
L’establiment dels procediments mitjançant els quals el municipi  exerceix el control de les 
activitats de prestació de serveis en els àmbits en els que té atribuïda competència, ha de respectar 
d’una banda la legislació sectorial8 i d’altra  legislació de règim jurídic i procediment administratiu 
comú i de règim local, que impulsa, 
l’
 
La seguretat jurídica, no ho podem oblidar, s’alça també com un valor enormement rellevant per 
impulsar l’activitat econòmica. En aquest punt es oportú recordar l’opinió de MUÑOZ 
MACHADO, quan analitza les comunicacions prèvies i les declaracions responsables i afirma: 
“(...) no cabe duda de que la falta de intermediación de la Administración Pública sume, 
inevitablemente, al administrado en una inquietante inseguridad. Ambas instituciones permiten el 
ejercicio de las actividades privadas bajo la responsabilidad del interesado, que es el único que, en 
principio, tiene la carga de valorar y decidir si la iniciativa que va a poner en marcha se ajusta a la 
legalidad, y ta
e
 
La possibilitat universal d’intervenció no es tradueix sempre en les concretes normes sectorials, en 
règims  d’intervenció taxats i concrets (modalitats autoritzatòries en sentit estricte, inscripcions 
reglades en registres, comunicacions prèvies, declaracions responsables o només actuacions 
inspectores) i, per això, el que adquireix transcendènc
“
 

 
7 L’ article 57 (antic article 50 TCE) del Tractat sobre el Funcionament de la Unió Europea (TFUE, consolidat segons 
Tractat de Lisboa,  Tractat de 13 desembre 2007) estableix que :“D'acord amb els Tractats, es consideraran com a serveis 
les prestacions realitzades normalment a canvi d'una remuneració, en la mesura que no es regeixin per les disposicions 
relatives a la lliure circulació de mercaderies, capitals i persones. Els serveis comprendran, en particular: a) activitats de 
caràcter industrial; b) activitats de caràcter mercantil; c) activitats artesanals; d) activitats pròpies de les professions 
liberals. 
Sense perjudici de les disposicions del capítol relatiu al dret d'establiment, el prestador d'un servei podrà, a fi de realitzar 
aquesta prestació, exercir temporalment la seva activitat a l'Estat membre on es dugui a terme la prestació, en les 
mateixes condicions que imposi aquest Estat als seus propis nacionals”. 
8 Les normes sectorials  més significatives - i que s’han dictat o refós després d’haver-se transposat la directiva de serveis 
o per transposar-la-, són la legislació catalana urbanística, de prevenció i control ambiental, de prevenció d’incendis, 
d’establiments comercials,  d’espectacles públics i activitats recreatives i  de sanitat i salut pública.   
9 MUÑOZ MACHADO, Santiago “Las regulaciones por silencio (Cambio de paradigma en la intervención 
administrativa en los mercados)” número 9 , El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.  2010, página 68. 
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2.-Problemes i qüestions relatives a la ”integració i coordinació” de procediments : un 
laberint de procediments suposadament simplificats 
 
Els nous aires normatius són de simplificació, d’eliminar obstacles administratius, de control 
administratiu un cop iniciada l’activitat, d’impulsar l’administració electrònica (imprescindibles o 
en tot cas desitjables) , però no podem oblidar que una activitat empresarial  també precisa crèdit (i 
les entitats financeres volen garanties que l’activitat es pot dur a terme, també des de la perspectiva 
de les exigències de l’ordenament objecte de control i inspecció per les AAPP) i patrimonialitzar el 
seus actius materials i immaterials.  
 
Bé està posar l’accent en la simplificació i en l’agilitat (ara una obligació legal), però sense oblidar 
que la simplificació no hauria de significar un sobrepreu per la via de generalitzar l’exigència de 
certificacions, acreditacions i homologacions d’entitats col·laboradors de l’administració, ni 
convertir-se en un laberint de procediments suposadament simplificats. 10. 
 
La simplificació administrativa demanada per l’article 5 de la Directiva de serveis (article 17 de la 
Llei 17/2009), no només es exigible per a cada procediment, sinó també pel sistema 
d’intervencions que cada nivell d’administració du a terme per cada concreta activitat.  
 
El sistema de autoritzacions i comunicacions/declaracions responsables, de tramitació simultànies i 
en paral·lel, per a tutelar cada una de les raons d’interès general que obliguen la intervenció 
administrativa municipal, és pel cap baix susceptible de valoració crítica. 
 
Com sabem l’article 52.5 de la Llei 20/2009, reconeix la multiplicitat d’intervencions 
administratives , en establir per a les activitats de l’annex III, que: “Un cop efectuada la 
comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les 
comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar 
l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord 
amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.”11 

 
10 Així, per exemple, una activitat d’establiment comercial dedicat principalment al venda de queviures i aliments: 
- haurà d’emplaçar-se on l’ús comercial no estigui prohibit o estigui permès per la legislació urbanística i el planejament 
urbanístic; 
- disposar de les autoritzacions, o haver realitzat les comunicacions prèvies, exigides per la legislació urbanística i de 
règim local per a les obres que calgui dur a terme: 
- si està inclòs en l’annex 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, li caldrà un  informe del 
projecte de la direcció general competent i una certificació d’una entitat col·laboradora  de l’Administració abans de 
començar  l’activitat. 
- si no si està inclòs en l’annex 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal preguntar-se 
quina mena de control en aquesta matèria cal dur a terme; 
- si és un GEC, gran establiment comercial, d’acord amb el Reial decret llei 1/2009 ordenació dels equipaments 
comercials de Catalunya, li caldrà realitzar la corresponent declaració responsable o si és el cas, disposar de llicència 
comercial. 
- si està inclòs en l’annex III de la llei 20/2009 sobre prevenció i control ambiental de les activitats li caldrà presentar i 
formalitzar la comunicació prèvia ambiental. 
A tot això, cal afegir que l’article 68 de la Llei 15/1990 de sanitat de Catalunya, estableix que els ajuntaments són 
competents per prestar els serveis necessaris per a complir les responsabilitats mínimes, en relació a l'obligat compliment 
de les normes i plans sanitaris, mitjançant el control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i de convivència humana, 
especialment, i dels centres d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, 
escoles, campaments turístics àrees d'activitat físico-esportiva i d'esbarjo i del control sanitari de la distribució i 
subministrament d'aliments, begudes i altres productes, directament o indirectament relacionats amb l'ús o el consum 
humà.  
11Cal advertir que una activitat sotmesa a  comunicació prèvia ambiental precisa acompanyar, per donar compliment a la 
Llei 20 
 a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques 
podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’administració. 
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Una concreta activitat pot estar subjecte molt diversos requisits, condicions i requisits  que 
l’ordenament imposa per raons d’interès general12. La regulació normativa material (requisits, 
condicions i limitacions en l’exercici de les activitats), que impulsa i aprova el nivell de govern 
territorial que té la competència per regular normativament la intervenció administrativa, sempre 
ha estat segmentada.  
 
Quasi bé es pot afirmar que és una ordenació d’origen orgànic, en el sentit que el seu àmbit 
objectiu (si el nivell de govern que impulsa la norma té competències executives),  és una replica 
normativa de l’atribució orgànica de les competències, en el si de l’organització administrativa de 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat. Tant se val que el producte normatiu sigui de rang 
legal o reglamentaria, darrera de l’escena, quasi sempre hi ha una direcció general gelosa del 
compliment del seu contingut, que en ocasions valora només  - i en excés, en termes comparatius 
amb altri interessos en joc -, la rellevància dels interessos  generals que li pertoca protegir , i a qui 
la norma atribueix competències d’intervenció . 

 
d) Establir el règim d’autocontrols. 
e)  En els casos que sigui necessari, l’informe urbanístic municipal o una còpia de la seva sol·licitud, si aquest no s’ha 
emès en el termini  
f) /2009 i atendre les exigències de control de la incidència ambiental , la documentació següent: 
a)  El projecte bàsic amb memòria ambiental o, en el seu cas, únicament memòria ambiental 11, que es presenta en el 
format i  de conformitat amb els requeriments i criteris que es determinin per Ordre de la Generalitat, atenent però les 
característiques de les petites i mitjanes empreses i la incidència ambiental de la respectiva activitat. 
b) La certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la 
memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel personal 
tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte. 
c)  Les certificacions ambientals específiques per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o 
vibracions, llums En cas d’activitats ramaderes subjectes al règim de comunicació, s’acompanya també d’un pla de 
gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa que desenvolupa el 
programa d’actuació, aplicable a les zones vulnerables per la contaminació de nitrats que procedeixen de fons agràries i 
de gestió de les dejeccions ramaderes. 
g) En el cas que l’activitat inclogui l’abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al règim 
respectiu d’autorització d’abocaments, que haurà d’acreditar-se la  corresponent autorització d'abocaments. 
h) En el cas que l’activitat es situï en un espai natural protegit la comunicació s’acompanya de la declaració d’impacte 
ambiental favorable o amb mesures correctores, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat 
d’avaluació d’impacte ambiental.  
12 La directiva se serveis reconeix expressament com a raons d’interès general, l'ordre públic, la seguretat pública, la 
protecció civil, la salut pública, la preservació de l'equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció dels 
consumidors, dels destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, 
la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intel·lectual i 
industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural.  
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3.- L’opció de multiplicar els procediments que resulta de la Llei 20/2009: els àmbits i les 
matèries excloses del control a través dels procediments per garantir el control de la 
incidència ambiental i de l’avaluació d’impacte ambiental. 
 
En una aquesta direcció, cal assenyalar que la Llei 20/2009: 
 
a)  Exclou expressament13 del seu àmbit de prevenció i control, el sistema de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis a Catalunya, regulat per la Llei catalana 3/201014. Cal advertir que les 
autoritzacions i llicències ambientals només poden ser denegades, des del punt de vista dels 
vectors ambientals que materialment es comproven. Es a dir,  per la vulneració de les normes 
ambientals que estableixen els requisits i les condicions per prevenir i reduir a l'origen les 
emissions contaminants a l'aire, l'aigua i el sòl que produeixen les activitats i que són susceptibles 
d'afectar el medi ambient; per prendre en consideració el consum dels recursos naturals i l'energia i 
que estableixen les condicions per a gestionar correctament aquestes emissions. No és possible, per 
tant, sense vulnerar la Llei 20/2009, denegar una llicència ambiental per vulneració de les normes 
reguladores d’altes matèries, així la prevenció d’incendis o el control de la salut publica, la qual 
cosa no impedeix integrar procedimentalment el control de la prevenció d’incendis o de la salut 
pública, en la tramitació d’una llicència ambiental 
 
b) Exclou del sistema d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies ambientals, els 
espectacles públics i les activitats recreatives, a l’article 56, a l’annex IV i a l’epígraf 12.59 de 
l’annex III, la interpretació sistemàtica dels qual és complexa15.  

 
13 Ho fa a l’article 1 i les disposicions addicionals primera “intervenció dels ens locals en l'obertura d'activitats per raons 
de seguretat i salut de les persones”,  segona “simultaneïtat de les tramitacions”· i, especialment.  la tercera  “actuació 
única de control inicial ambiental i comprovació prèvia en matèria de prevenció d'incendis” 
La disposició addicional tercera estableix :” En els casos en què, prèviament a l'inici d'una activitat o de la posada en 
funcionament d'un establiment, s'hagi de dur a terme un control inicial segons les determinacions d'aquesta llei i, alhora, 
s'hagi de fer una actuació de comprovació prèvia d'acord amb la normativa de prevenció i seguretat en matèria d'incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la persona titular de l'autorització o de la llicència ambiental pot 
sol·licitar una única actuació de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració en la qual s'acrediti el compliment 
dels requisits exigibles en matèria de prevenció i seguretat pel que fa a incendis, i també les determinacions ambientals 
exigibles.”  
Cal advertir el diferent redactat de l’article 1  de la LIIAA i de la LPCA 
 
14 L’objecte d’aquesta llei es defineix al seu article 1.- L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació i regulació generals de les 
actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 
2.- Aquestes actuacions constitueixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Catalunya” 
15 Pel fet que inclou en el’annex III, l’epígraf 12.59, que incorpora a l’annex les activitats d'espectacles públics i 
activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes establerts 
reglamentàriament i en l’annex IV que relaciona les activitats que, en el supòsit de no subjecció al règim de llicència 
estableix la normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, queden subjectes al règim de 
llicència ambiental establert pel títol III d'aquesta Llei. En concret en l’annex IV es relaciones les activitats següents : 
a) Activitats recreatives: 1. Bars musical; 2. Discoteques; 3. Sales de ball; 4. Restaurants musicals; 5. Sales de festes amb 
espectacle: 6. Discoteques de joventut. b) Activitats de naturalesa sexual: 1. Locals amb servei de bar i ambientació 
musical; 2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics. c) Activitats i instal·lacions esportives amb una 
capacitat superior a 150 persones o amb una superfície superior a 500 m2. 
En relació a aquests preceptes és difícil d’interpretar  quines puguin ser les activitats d’espectacles públics i recreatives 
que no inclogui aquesta legislació específica, Cal suposar que el que preocupava al legislador és que el catàleg dels 
espectacles públics  i activitats recreatives vigent en el moment d’aprovar-se la llei 20/2009  (Decret 239/1999, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la 
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics) fos 
modificat , com així ha estat pel Reglament que desplega la Llei 13 /3009, d’espectacles públics i activitats recreatives.  
En aquesta modificació es suprimeixen activitats en el nou catàleg d’espectacles i activitats recreatives i caldrà estar 
atent a com ho resol el futur reglament o reglaments de la Llei 20/2009.Per exemple, ja no s’incorporen al catàleg  les 
activitats esportives  consistents en la pràctica de l’esport i/o cultura física en establiments adequats, com centres de 
gimnàstica, aeròbic o similars i  les activitats zoològiques, entre d’altres, els parcs zoològics, els safaris i els aquàriums. 
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c) Exclou del seu àmbit de control la seguretat industrial, llevat la seguretat de les activitats que 
poden produir accidents greus16 
 
c) Subjecta a comunicació prèvia ambiental l’obertura d’establiments comercials amb una 
superfície total superior a 400 metres quadrats, la qual cosa no significa, que d’acord amb el 
Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials de Catalunya, 
l’interessat no hagi de disposar de la llicència comercial que atorga la Direcció general competent 
en matèria de comerç, en els casos que aquesta sigui preceptiva17 o haver de formalitzat la 
declaració responsable dirigida igualment a aquella direcció general 18 Aquest fet, cal tenir-lo 
present per a l’atorgament de la llicència municipal d’obres en projectes que admetin l’ús 
comercial i per a la formalització de la comunicació prèvia d’obres per a usos comercials. 
 
d)Estableix una norma transitòria (la DT segona), intitulada  “la intervenció administrativa dels ens 
locals si no hi ha procediments específics”19 i que pretén habilitar als ens locals per aprovar 

                                                                                                                                                                                                
Pel que fa a l’annex IV la legislació d’espectacles i activitats recreatives  ha sotmès a llicència les activitats a les que es 
refereix l’annex. 
 
16 Aquesta matèria es regula a la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. 
17 La llicència comercial l’atorga la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció general competent en matèria de 
comerç, en els supòsits previstos a l’article 19 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, que estableix que estan 
sotmeses al règim de llicència comercial: 1. Les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, 
individuals o col.lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions 
quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 metres quadrats. 2. Les noves 
implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o amb una superfície de venda igual o 
superiors a 800 metres quadrats i inferiors a 2.500 metres quadrats que se situen fora de la TUC, quan s'acullin a les 
excepcions previstes en l' article 9.3.a) i 9.3. b). 3. Les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments 
comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 metres quadrats i les 
seves ampliacions quan, abans o després de l'ampliació, es iguali o superi aquesta superfície de venda 
 
18D’acord amb l’article 18 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre: 
-La declaració responsable s'ha de formalitzar en el moment de la sol licitud de la llicència d'obres municipal o juntament 
amb la  comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència. S'ha de presentar bé davant l'ajuntament del municipi on es 
pretén realitzar l'actuació o bé en qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i ha de dirigir-se a la 
direcció general competent en matèria de comerç.  
-En els casos en què no es realitzin obres d'adequació de l'espai, la declaració responsable s'ha de presentar directament 
davant de qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i ha de dirigir-se a la direcció general 
competent en matèria de comerç, amb una antelació mínima d'un mes abans de començar l'activitat.  
-El departament competent en matèria de comerç ha de facilitar models actualitzats de declaració responsable, i també en 
suport electrònic al web institucional a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  
Cal efectuar la declaració responsable en la implantació d'establiments comercials individuals o amb una superfície de 
venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferiors a 2.500 metres quadrats està subjecta a la presentació d'una 
declaració responsable que ha d'anar signada per la persona promotora, el titular de l'activitat comercial o la persona que 
els representi, i en què ha de constar, com a mínim, la categoria de l'establiment, que el projecte presentat es porta a 
terme en una localització adequada i, que compta amb la dotació d'aparcament que per reglament s’estableixi 2. La 
declaració responsable s'ha de formalitzar en el moment de la sol licitud de la llicència d'obres municipal o juntament 
amb la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència.  
S'ha de presentar bé davant l'ajuntament del municipi on es pretén realitzar l'actuació o bé en qualsevol punt de la xarxa 
d'oficines de gestió empresarial (OGE) i ha de dirigir-se a la direcció general competent en matèria de comerç.  
3. En els casos en què no es realitzin obres d'adequació de l'espai, la declaració responsable s'ha de presentar directament 
davant de qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i ha de dirigir-se a la direcció general 
competent en matèria de comerç, amb una antelació mínima d'un mes abans de començar l'activitat.  
4. El departament competent en matèria de comerç ha de facilitar models actualitzats de declaració responsable, i també 
en suport electrònic al web institucional a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  
19 DT Segona Determinació dels procediments en el marc dels quals s'efectua la intervenció administrativa dels ens 
locals si no hi ha procediments específics 
1. Per a fer efectiu el principi d'harmonització de la legislació reguladora dels diferents sectors materials de l'acció 
pública que atribueixen competències específiques d'intervenció administrativa als ens locals en àmbits relacionats amb 
el control preventiu de les activitats que no disposin de procediment específic per a exercir aquest control, cal dur a 
terme un únic procediment marc. 
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ordenances locals per establir mecanisme de control alternatius a la llicència d’obertura  prevista a 
l’article 92 del ROAS20.  
 
La DT transitòria segona conté una habilitació legal innecessària (que no vol dir que sigui sobrera), 
pel fet que, quan una norma sectorial atribueix competències de control als municipis de les 
activitats de prestació serveis, sigui en matèria de prevenció d’incendis, de salut pública, de 
protecció civil o qualsevol altra, i la norma que atribueix la competència no estableix la forma en 
que ha d’exercir-se el control, els municipis poden establir la categoria i el règim d’intervenció  
“procedimental”, que exigiran als prestadors de serveis, en exercici de la potestat normativa que 
els hi confereix la CE en atribuir-los-hi autonomia, i en el marc establert per la legislació de 
transposició de la directiva de serveis, de la de regim jurídic i procediment administratiu i de la 
règim local , i sense vulnerar-la.  
 
La prescripció normativa, segons cada cas, podrà establir com a forma de control: 
 
a) bé comunicació prèvia, inscripció en un registre, declaració responsable i excepcionalment, 
llicència;  
 
b) bé només actuacions inspecció, o  
 
c) bé incorporar el control en el si de la tramitació d’altres autoritzacions, o de la recepció i 
comprovació formal d’altres comunicacions prèvies o declaracions responsables. 
 

 
2. Mentre la normativa de règim local no articuli el procediment marc i a fi d'aplicar el que determina aquesta llei, i en 
tot allò que no la contradigui, s'ha de seguir els procediments establerts pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, del 13 de juny, o la norma que el substitueixi pel que fa a la regulació de 
l'activitat local d'ordenació i intervenció administrativa, respecte a les atribucions que per a l'obertura d'activitats fixi 
l'esmentada legislació sectorial i la potestat normativa i d'autoorganització que correspon als ens locals. Les remissions 
de l'article 92.1 del dit reglament al règim d'activitats classificades com a molestes, nocives, insalubres i perilloses s'han 
d'entendre fetes als règims d'intervenció establerts per aquesta llei i per les legislacions sectorials en matèria de seguretat, 
prevenció d'incendis i salut. Pel que fa a l'article 92.3 del Reglament, s'han de verificar les condicions dels locals en les 
matèries en què s'atribueixi la competència als ens locals, de conformitat amb el principi de no-concurrència amb altres 
administracions. 
3. Mentre no es disposi del procediment marc, els ens locals, en exercici de llurs competències, han 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. 
b) Informació a les persones interessades sobre l'estat de la tramitació de llurs sol·licituds. 
c) Que els diferents tràmits administratius que concorren en una mateixa activitat es puguin dur a terme d'una manera 
simultània. 
20 Article 92. Llicència d'obertura d'establiments  
1Estan subjectes a llicència l'obertura i el trasllat d'establiments industrials o mercantils i de les instal·lacions, quan 
siguin destinats a l'exercici d'activitats classificades com a molestes, nocives, insalubres i perilloses. 2. Les ordenances 
municipals poden establir que per a l'exercici o el canvi d'activitats no classificades o innòcues i els traspassos i les 
novacions subjectives de les activitats en general, sigui suficient la comunicació prèvia, d'acord amb el que disposen els 
articles 96 i 97 d'aquest Reglament. 3. En el procediment per a l'atorgament de la llicència s'ha de verificar si els locals o 
les instal·lacions i les activitats reuneixen les condicions de tranquil·litat, seguretat, salubritat i d'altres exigides per les 
normes i ordenances municipals. 4. Aquesta intervenció s'ha de realitzar de conformitat amb el que estableix la 
normativa sobre activitats classificades i d'altra legislació sectorial procedent i, en el que sigui aplicable, d'acord amb els 
preceptes d'aquest Reglament sobre procediment de concessió de llicències. Tanmateix s'ha de tenir en compte el que 
disposin el planejament i les ordenances municipals en relació amb l'emplaçament i altres requisits que condicionin 
aquestes activitats.  
Article 93. Posada en funcionament d'instal·lacions i activitats  
Executades l'edificació i les instal·lacions destinades a l'exercici d'activitats classificades, s'ha d'instruir en un expedient 
únic la comprovació del compliment efectiu de les condicions urbanístiques de la construcció i la deguda instal·lació de 
les activitats d'acord amb les mesures correctores i les condicions imposades en la llicència, de conformitat amb el que 
disposa la normativa en vigor a Catalunya sobre activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses.  
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La incorporació d’aquest control sense procediment establert, en la legislació sectorial (bàsicament 
salut pública i prevenció d’incendis, i en ocasions el control de l’adequació dels usos als previstos 
a la legislació i al planejament urbanístic), al si d’altres procediments de control de competència 
municipal  es pot fer, segons el cas, en la tramitació: 
 
-de la llicència o en la recepció i comprovació formal de la comunicació prèvia d’obres; 
-del control inicial de les activitats sotmeses a autorització ambiental  
-de la llicència o comunicació prèvia ambiental; 
-de la llicència o comunicació d’espectacles i activitats recreatives, o  
-de la llicència o en la recepció i comprovació formal de la comunicació prèvia o declaració 
responsable que l’ordenança local estableixi a través d’ordenança. 
 
La decisió serà ajustada a l’ordenament sempre que no es vulneri, ni la legislació de transposició 
de la directiva de serveis (especialment, la Llei 17/2009), ni la legislació de règim jurídic i 
procediment administratiu comú, ni la legislació sectorial. . 
 
Aquesta no és l’opció que preferentment es pot deduir del contingut de la Llei 20/2009. Tot i no 
establir-ho expressament, hi ha una clara opció al text normatiu per la tramitació simultània dels 
diferents procediments autoritzatoris o de recepció i control formal del actes privat als que la llei 
atribueix l’efecte de reconèixer un dret o facultat o d’habilitar per exercir-lo. 
 
Aquesta presa de posició en favor d’una de els possibles solucions no impedeix que, per assenyalar 
un exemple d’especial interès, en el si de la tramitació d’una llicència ambiental, el municipi, a 
través d’ordenança, demani a l’interessat que aporti l’informe de la direcció general competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis, exigit  per les activitats incloses  en els annexos 1 i 2 de 
la Llei 3/2010. El que prohibeix la Llei 20/2009 es denegar l’atorgament de la llicència ambiental 
pel fet que l’informe d’incendis sigui desfavorable o pel fet que el projecte bàsic aportat per 
demanar la llicència no estableixi les determinacions exigides per la Llei 3/2010, per la emissió 
d’aquell informe. Són coses diferents i aquest extrem es resol, si es vol optar per la integració de 
procediments,  si l’ordenança dóna la possibilitat de la presentació d’un o dos projectes (un que 
integri els aspectes ambientals i els d’incendis o dos diferenciats ) i adverteix , en tot cas, que 
l’atorgament de la llicència ambiental no enerva l’obligació de complir el que preveu la Llei 
3/2010 (informe de la direcció general i una acta de comprovació d’una entitat  col·laboradora de 
la Administració en el àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, que verifiqui 
l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici compleix les prescripcions establertes per la 
legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis) 
 
El fet que la Llei 20/2009 proposi una forma de control a determinar pels municipis, només 
acredita un fet conegut: la existència de normes que atribueixen competència als municipis de 
control de les activitat públiques i privades de prestació de serveis, normes les qual no estableixen 
la tipologia  i el procediment de control 21 

 
21 A Catalunya ho fa així la Llei 3/2009,  que estableix el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis  i la  Llei 
15/1990 de sanitat, que a l’article 68 regula les competències municipals de control en matèria de salut pública .  
L’article 8 de la Llei 3/2009” Competencia municipal de verificación de las condiciones de seguridad”, estableix que: 1. 
Corresponde a la Administración municipal, en el marco de la competencia municipal de prevención de incendios, 
verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en caso de incendio en los casos en que tengan la competencia 
para conceder la licencia de obras o de actividades, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 22. 2. En los casos en 
que el otorgamiento de la licencia de obras o de actividades a la que hace referencia el apartado 1 es competencia 
municipal, el control preventivo para determinar que el establecimiento o el edificio cumple las condiciones de seguridad 
en caso de incendio corresponde a la Administración municipal, directamente o mediante las entidades colaboradoras de 
la Administración previamente autorizadas. 
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En definitiva,  per satisfer l’exigència imperativa del sector privat que vol emprendre noves 
activitats productives, per què els municipis ha donar una resposta d’intervenció administrativa (la 
que sigui), com pel contingut de la pròpia nova legislació sobre prevenció i control de les 
activitats, cal examinar la potestat normativa municipal més enllà dels procediments que 
expressament aquesta llei regula. 
 
En aquest sentit, la primera qüestió que cal examinar és com integrar o coordinar, a través de la 
regulació per ordenances municipals, els procediments en els que el municipi exerceix 
competències de control en relació a les mateixes activitats o en aspectes connexes o 
imprescindibles tots ells, per dur-les a terme.  
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4.-Manca de densitat normativa en els lleis procedimentals i sectorials per garantir la 
seguretat jurídica de qui exerceix l’activitat, ni els interessos de tercers.  Problemes i 
qüestions del “com” intervenir. 
 
 
Les normes de procediment administratiu i règim jurídic generals bàsiques i de desplegament i les 
normes sectorials no tenen densitat normativa, per garantir la seguretat jurídica de qui exerceix 
l’activitat, ni els interessos de tercers 
 
La manca de densitat normativa , de gruix, comporta  a tall d’exemple i explicat de manera 
volgudament desordenada, en l’àmbit del “com” intervenir, el següent: 
 
-Quin procediment cal seguir quan les comunicacions prèvies i les declaracions responsables són, 
des de la perspectiva formal, incompletes, inadequades o il·legals (¿només el tancament?).  
 
-Quina publicitat cal donar les comunicacions prèvies i a les declaracions responsables i quin drets 
tenen el tercers afectats. 
 
- Què succeeix si la insuficiència o manca de competència d’entitats col·laboradores de 
l'Administració,  fa impossible el procediment d’intervenció per la via de la comunicació prèvia o 
comporta un cost  que els empresaris o emprenedors no poden assumir. 
  
- És possible atorgar una llicencia d’obra per activitats determinades, quan l’activitat determinada 
està subjecte a comunicació. 
  
- Què cal fer quan aspectes imprescindibles per aplicar les normes legals, de competència 
autonòmica i expressament reservades al reglament, no han estat establertes per cap norma 
autonòmica ( així, el contingut del projecte bàsic i de la memòria ambiental de les llicències 
ambients; les certificacions emeses per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o 
pels serveis tècnics municipal, que cal acompanyar amb la comunicació prèvia ambiental i els 
paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials en els activitats 
dels annexos II i III d ela Llei 20/2009). 
 
- Què cal fer quan les llistes tancades d’activitats de cada norma legal donen resultats incoherents 
Així el contingut de l’epígraf 12.59, de l’annex III, de la Llei 20/2009, un cop aprovat el catàleg 
dels espectacles ara vigent pel Reglament que desplega la Llei 13 /3009, d’espectacles públics i 
activitats recreatives, comporta que els centres de gimnàstica, aeròbic o similars i  les activitats 
zoològiques, entre d’altres, els parcs zoològics, els safaris i els aquàriums, no estiguin sotmeses a 
cap procediment de control de la seva incidència ambiental. També hi ha activitats incloses en els 
annexos 1 i 2 de la Lle 3/2001 que no es troben sotmesos ni a règims d’intervenció ambiental, ni 
règim d’intervenció d’espectacles i activitats recreatives 
 
- Què cal fer quan la norma legal sectorial (bàsicament salut pública i prevenció d’incendis, i en 
ocasions el control de l’adequació dels usos als previstos a la legislació i al planejament urbanístic) 
atribueix la competència de control i inspecció, però no estableix ni el sistema de intervenció, ni el 
procediment (exigir llicència d’incendis, declaració prèvia d’obertura o declaració responsable 
d’obertura). 
 
- Què fer davant el buit legal de com emetre informes de compatibilitat urbanística de les activitats 
en el en el sòl no urbanitzable i què decidir en relació a l’exigència o no de la suficiència dels 
serveis existents pel que fa als establiment fixos d’espectacles i activitats recreatives. 
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- Com regular l’extinció d’efectes de la comunicació prèvia i de la declaració responsable, quan es 
donen supòsits anàlegs que permetrien la revocació o la declaració de caducitat de les llicències. 
Com resoldre la transmissibilitat del efectes de les comunicacions prèvies. I més difícil encara, 
quin sentit té transmetre els efectes d’una declaració responsable (feta per una concreta persona 
física o jurídica). 
 
- És raonable des de la perspectiva tècnica jurídica, que no hi hagi un règim sancionador legal per 
infraccions procedimentals derivades de la no presentació o presentació inadequada, de 
comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obertura, en el cas que s’estableixin per 
ordenança, perquè la norma legal sectorial atribueix la competència de control i inspecció, però no 
regula ni el sistema de intervenció, ni el procediment (un problema que arrosseguem des dels anys 
50 del segle passat)  
 
- Com resoldre que la Llei 11/2009 quan regula les infraccions, no tingui present que existeix el 
règim de  comunicació22 
 
- Com interpretar una norma, la Llei 11/2009, que estableix que l’autorització d’establiments de la 
Generalitat dels establiments de règim especial, sotmesa a al directiva de serveis, precisa del 
“consentiment” del municipi. 
 
-Quina explicació tècnica jurídica té que les normes legals en un àmbit material – el d’espectacles i 
activitats recreatives – prestin especial atenció als plans d’inspecció –imprescindibles crec per 
satisfer les exigències de control i eventualment sancionadores  i evitar la responsabilitat 
patrimonial, i que en l’àmbit ambiental o de prevenció d’incendis no hi facin ni esment. 
 
Un cop  fet un repàs als quatre projectes de llei que es tramiten en el Parlament de Catalunya  
(projecte de llei de simplificació i millora de la regulació; d’agilitat i reestructuració 
administrativa; de promoció de l’activitat econòmica i de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), només resolen una d’aquestes 
qüestions (la manca de tipificació a la Llei 11/2009  de la infracció d’haver iniciat una activitat 
sense haver presentat la comunicació prèvia o la declaració responsable exigida) 

 
22 Aquest aspecte es resol en el projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica. 
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5.- La  necessitat de disposar d’ordenances municipals  
 
La intervenció municipal de control i inspecció des de la perspectiva procedimental, en matèria 
ambiental, de seguretat, de salut pública i d'espectacles i activitats recreatives, cal que sigui objecte 
d’una regulació sistemàtica, coordinada  i completa en unes ordenances.  
 
Per definir la necessitat només cal fer una llambregada al canvi normatiu dels darrers dos anys en 
les qüestions que ens ocupen, que són : el règim jurídic i procediment administratiu comú (per la 
transposició de la Directiva de serveis) i el control i la prevenció ambiental i de seguretat i el nou 
règim dels espectables públics i activitats recreatives (en tots aquets tres casos els canvis es 
produeixen per motius molt diversos i tangencialment per la transposició de la directiva de 
serveis). 
 
Una perspectiva àmplia  ens oferiria la llista de normes següent 
 
- Articles 42 a 62 TFUE i la Directiva de serveis. 
- Llei 17/2009, Llei 25/2009, Decret Legislatiu 3/2010. 
- Llei 30/1992, Llei 11/2007 i les lleis catalanes 26 i 29/2010,  
- Llei catalana 20/2009, la Llei estatal 16/2002, el  Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. 
- Llei 7/1985 i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
- Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública de Catalunya i Llei 15/1990, de 9 de juliol, de sanitat de Catalunya.  
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives i el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat per Decret 
112/2010, de 31 d'agost 
- Llei catalana 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infrastructures i edificis . 
- Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials de Catalunya.  
- Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial de Catalunya i – el Decret 30/2010, de 2 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament de -  
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de Llei d’urbanisme de 
Catalunya, a més del planejament urbanístic vigent al municipi. 
- Reglament d’obres activitats i serveis (ROAS) 
 
En el cop d’ull que demandava de les normes més directament aplicables s’observa: 
 
- Es modifiquen les bases del règim jurídic i del procediment administratiu comú (LRJPAC i 
LBRL), en transposar la directiva de serveis i en ocasió d’aprovar la llei d’economia sostenible, 
sense que la regulació de les comunicacions prèvies i de les declaracions responsables atribueixi a 
aquests sistemes d’intervenció administrativa  un règim jurídic que satisfaci les exigències. a) de la 
seguretat jurídica de qui exerceix el dret a  la llibertat d’establiment i al de la prestació de serveis  i 
b) de la protecció dels interessos de tercers. 
 
- La Llei 17/2009 sobre lliure accés a les activitats de serveis y el seu exercici, que no té caràcter 
de orgànica , no delimita amb precisió quins preceptes són transposició de la directiva (i estan 
reforçats per la primacia sobre l’ordenament intern atribuïda a l’ordenament comunitari) i quins 
són “nomes” estatals , la qual cosa és especialment important pel  legislador sectorial estatal.  
 
- Hi ha una total manca de criteri en el legislador bàsic per establir si la seguretat jurídica i la 
protecció de tercers que creiem exigible, pertoca establir-la pel legislador que desplega les bases o 
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pel legislador sectorial. En el cas de Catalunya  ni un ni l’altra ho han fet, tal com acredita la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (veure els articles 35, 36, 37, 38 , 39, 40 i 53.3); la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (veure els articles 51, 52 i 53); la Llei 11/2009,  de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (veure els apartat 6 i 7 de l’article 
29) i la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis de Catalunya ( no fa esment al 
règim d’intervenció comunicada i en l’article 8 pressuposa l’existència d’una llicència d’activitats 
general -d’obertura-, que ha estat expulsada del nostre ordenament per les normes de transposició 
de la Directiva de serveis). 
 
Per tant, a banda del problema dogmàtic de qui ha donar al sistema seguretat jurídica i garantir la 
protecció dels interessos de tercers ( el legislador bàsic règim jurídic i de procediment comú, el 
legislador que desplega els bases o el legislador sectorial estatal o autonòmic), el problema més 
greu encara és que no ho fa cap. Ho més senzillament que ho hauran de fer els tècnics de les AAPP 
locals 
 
- La norma procedimental per excel·lència des sistemes d’intervenció del ens locals de Catalunya, 
el ROAS, no ha estat adaptat  al canvi normatiu general i sectorial: encara regula que les llicències 
d’obra no poden atorgar-se sense el previ atorgament de la llicència d’activitats (amb oblit que 
moltes activitats estan sotmeses al règim de comunicació) i al regular la comunicació prèvia , 
preveu un supòsit diferent al que ha estat establert per les normes sectorials d’aplicació  
 
-Les normes sectorials que mes afecten en la regulació que ens ocupa, són, en un cas, 
substancialment procedimentals ( la Llei 20/2009), en l’altra regulen l’àmbit material i 
procedimental (Llei 11/2009) i en el darrer disposen d’una regulació material i en allò  
procedimental només regulen la intervenció de la Generalitat (Llei 3/2010). Pel que fa a la salut 
pública la norma que atribueix competència als ens locals (l’article 68 de la Llei 15/1990 de sanitat 
de Catalunya)23 no ha esta modificada, però no estableix quin és el sistema d’intervenció que els 
ens locals han de utilitzar.  
 
Aquestes normes no han estat objecte de desenvolupament reglamentari, llevat la d’espectacles i 
activitats recreatives, que ben poca cosa aporta respecte dels sistemes d’intervenció més novadors 
 
- La Llei 20/2009, la 11/2009 i la 3/2010 es dicten sense ponderar les conseqüències que en el 
sistema d’intervenció administratiu té la directiva de serveis. 
 
La Llei 20/2009 règim jurídic i de procediment. pel fet que l’article 3 de la Directiva dóna caràcter 
d’aplicació prevalent a les directives mediambientals que la norma legal transposa de forma 
expressa o implícita. 
 
La Llei 11/2009 perquè es fonamenta en avantprojectes de fa molt de temps, que no ponderaven la 
directiva de serves. Així que  s’aprova sense incorporar en el seu si de manera clara, les exigències 
que resulten de la Directiva 2006/123/CE,  ho posa de manifest: 
 
a) el fet que regulació legal és concreta en les llicències i autoritzacions i de manera incidental es 
fa referència a les comunicacions prèvies (apartats 5 i 6 de l’article 29);  

 
23 l’article 68 de la Llei 15/1990 de sanitat de Catalunya, estableix que els ajuntaments són competents per prestar els 
serveis necessaris per a complir les responsabilitats mínimes, en relació a l'obligat compliment de les normes i plans 
sanitaris, mitjançant el control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i de convivència humana, especialment, i dels centres 
d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, escoles, campaments 
turístics àrees d'activitat físico-esportiva i d'esbarjo i del control sanitari de la distribució i subministrament d'aliments, 
begudes i altres productes, directament o indirectament relacionats amb l'ús o el consum humà 
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b) que l’exposició de motius del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat per 
Decret 112/2010, afirma “En compliment de les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de 
mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat 
econòmica, en aquest Decret s’ha intentat reduir al mínim les càrregues administratives imposades 
a les empreses per tal de facilitar l’exercici de l’activitat econòmica (...) cal destacar, com a 
novetat, la regulació del règim de comunicació prèvia davant l’Administració, per a determinats 
establiments d’espectacles i activitats,(...) Igualment, s’han simplificat i agilitzat els procediments, 
mitjançant l’ús de declaracions responsables”  
 
c) Que en la llei no està prevista la infracció d’exercir la activitat sense comunicació prèvia i es 
tipifica només com a infracció  obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o activitats 
recreatives, o fer-hi modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o 
incomplir-ne les condicions. 
 
- Finalment la Llei 3/2010, com ja hem assenyalat, no fa esment al règim d’intervenció 
comunicada i en l’article 8 pressuposa l’existència d’una llicència d’activitats general -d’obertura-, 
que ha estat expulsada del nostre ordenament per les normes de transposició de la Directiva de 
serveis  
 

En aquest entorn les ordenances  haurien d’aconseguir dos objectius: 

- La seguretat jurídica, que resulta d’una ordenació detallada i precisa dels sistemes  d’intervenció  
(autorització, llicència, comunicació prèvia i declaració responsable, per completar el règim de la 
intervenció municipal de control i inspecció previst a les  Lleis 20/2009, 3)2010, 11/2009 i 
15/1999) 

 

- Resoldre de manera integrada i coordinada procedimentalment la intervenció municipal de 
seguretat, ambiental, de salut publica i dels espectacles públics i les activitats recreatives .  
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6.- El problema del desenvolupament reglamentaria de la Llei 20/2009, que necessàriament 
ha de realitzar el Govern de Catalunya  
 
La primera reserva a la competència del Govern, pel que fa al desenvolupament reglamentari d’una 
norma procedimental com la Llei 20/2009, es refereix al compliment de les exigències materials 
contingudes en les normes ambientals i dels requisits tècnics ambientals exigibles per acomplir las 
finalitats de les autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals. Es a dir, les competències 
procedimentals indissolublement lligades a les competències materials, motiu pel qual la Llei 
reserva al desenvolupament reglamentari la determinació dels paràmetres per a qualificar les 
modificacions com a substancials o no substancials; la documentació que cal aportar i el contingut 
de la documentació de la sol·licitud i de la resolució de les autoritzacions ambientals, les 
declaracions d’impacte ambiental, les llicències i les comunicacions prèvies ambiental.  
 
En altres ocasions es reserva al reglament el  procediments sencer, cas en el qual, es menys intensa 
la competència reglamentària del govern si la responsabilitat del procediment és municipal, doncs 
la competència exercida ja no és estrictament ambiental, sinó d’un procediment especial que ha de 
respectar la legislació de règim jurídic de les AAPP i procediment comú i la de règim local. Hi ha 
un cas singular, que es la reserva a reglament del Govern de la determinació de la documentació de 
la sol·licitud d’informe urbanístic, cas en el qual, sent la competència de disciplina 
substantivament de competència municipal i el procediment de responsabilitat municipal, no 
sembla que es pugui negar la competència per establir-ho mitjançant ordenança municipal24. 

 
24 Així ho acrediten els articles següents  
 
-L’article 6 estableix que els activitats són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d'acord amb la finalitat i l'ús que 
els són propis i si compleixen entres d’altres la condició d’estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes 
d'acord amb la reglamentació i les instruccions del departament competent de la Generalitat, i, si no hi ha reglamentació 
o instruccions específiques, quan s'ajusten a les normes tècniques de reconeixement general. Aquesta última indicació 
ens serà especialment útil per determinar l’actuació local a l’espera del desenvolupament reglamentari.  
-L’article 17 delimita expressament una concreta documentació que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud d'autorització 
ambiental i afegeix “qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació 
sectorial aplicable a l'activitat. 
- L’article 26 estableix que en la proposta de resolució provisional de la declaració d’impacte ambiental s'inclouen els 
continguts determinats per l'article 29, i també els que es poden establir per reglament. 
- L’article 39 delimita expressament una concreta documentació que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud de llicència 
ambiental  i a l’autorització ambiental i afegeix ”qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que 
sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat”. 
-L’article 45 estableix que en la proposta de resolució provisional de llicència ambiental que emet l'òrgan competent 
municipal elabora la proposta de resolució provisional inclourà els continguts que es determinen en l'article 49, i també 
els que es puguin establir per reglament. 
-En els articles 51 52 en regular la comunicació prèvia ambiental es fa una crida al reglament per establir la 
documentació no prevista legalment; al fet si serà precís acompanyar un projecte bàsic o una memòria ambiental i  per 
acabar que en les “en els casos que es determini 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, cal 
acompanyar també la comunicació d'una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental 
o pels serveis tècnics municipals”. 
-L’article 59 estableix que “s'han de definir, per reglament, els paràmetres per a qualificar les modificacions com a 
substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i segons els criteris 
següents: 
-L’article 63 estableix que “la sol·licitud de la revisió de l'autorització o de la llicència ambientals ha d'anar 
acompanyada d'una avaluació ambiental, total o parcial, de l'activitat, amb el contingut determinat per reglament, 
verificada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental degudament acreditada, que es pot substituir per la 
darrera acta de control ambiental periòdic en la part que correspongui, sempre que s'hagi dut a terme amb una antelació 
màxima de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de revisió “ i que “el procediment de revisió 
periòdica s'ha de desenvolupar per reglament i ha de respectar el principi de simplificació administrativa. S'ha de 
resoldre en el termini màxim de sis mesos, en el cas de revisió de l'autorització ambiental, i de quatre mesos en el cas de 
revisió de la llicència ambiental.” 
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De totes aquestes qüestions són especialment rellevants:  
a) el contingut del projecte bàsic i de la memòria ambiental;  
b) les certificacions emeses per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels 
serveis tècnics municipal, que cal acompanyar amb la comunicació prèvia ambiental i  
c) els paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials.  
 
La resta d’extrems es resolen directament aplicant el que la llei disposa, sens  perjudici del que 
estableixi  el desenvolupament reglamentari  en el futur i el que resulti d’integrar i harmonitzar 
altres normes vigents aplicables. 
 
El contingut del projecte bàsic i de la memòria ambiental si no està precisat normativament  amb 
un detall suficient (el reglament de la LlIIAA establia el contingut del projecte tècnic i el projecte 
de decret informat pe la Comissió jurídica assessora no ho fa), genera una tensió de legitimitat 
tècnica entre l’enginyer i el personal tècnic de l’Administració i el redactor del projecte que es 
presenta amb la sol·licitud de llicència o que s’acompanya a la comunicació prèvia. En el si del 
procediment de llicència, la controvèrsia es resol per via de deficiències esmenables o no 
esmenables, però en el règim de comunicació el cost de resoldre la controvèrsia pot ser molt més 
alt, doncs ja no s’esmena al paper, s’ha de reparar la instal·lació ja feta. 
 
La seguretat jurídica recomana que, amb caràcter general, el reglament de desplegament de la Llei 
20/2009 ho faci, en altre cas, hauria d’intentar-se consensuar entre els  especialistes que formen 
part dels  serveis tècnics municipals i els col·legis professionals, el contingut d’unes directrius 
tècniques orientatives que canalitzessin i resolguessin els conflictes d’interpretació tècnica més 
habituals. De tota manera aplicar la llei sense norma reglamentària, com argumentarem tot seguit, 
farà convenient  utilitzar també,aquesta tècnica de directrius per altres qüestions. 
 
En el cas de les certificacions que cal acompanyar amb la comunicació prèvia ambiental i dels 
paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials, seria 
convenient com assenyalavem, aprovar pel municipis directrius tècniques, si pot ser, consensuades, 
per poder aplicar la llei, mentre no es produeix el desenvolupament reglamentari 25. 
 
Una altra qüestió reservada al reglament que aprovi el Govern de Catalunya és la relativa a les 
activitats incloses en les diferents annexos. La qüestió que pot generar alguna incertesa és la 
relativa al contingut d l’epígraf 12.59, de l’annex III, que inclou les activitats d'espectacles públics 
i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, en els 
termes establerts reglamentàriament   
 
És difícil d’interpretar  quines puguin ser les activitats d’espectacles públics i recreatives que no 
inclogui aquesta legislació específica. Cal suposar que el que preocupava al legislador, és que el 
catàleg dels espectacles públics  i activitats recreatives vigent en el moment d’aprovar-se la Llei 
20/2009 (Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les 

                                                                                                                                                                                                
-L’article 59 estableix que “s'han de definir, per reglament, els paràmetres per a qualificar les modificacions com a 
substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i segons els criteris 
següents:a) La dimensió de l'activitat o les activitats afectades; b) La producció; c) Els recursos naturals emprats i, 
concretament, el consum d'aigua i energia. d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats. e) La qualitat i la capacitat 
regenerativa dels recursos naturals de les àrees geogràfiques que poden ésser afectades o les limitacions derivades de la 
declaració de zones de protecció especial per a la capacitat i la vulnerabilitat del medi.f) El grau de contaminació 
produïda.  g) El risc d'accident. h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet d'augmentar-ne l'ús. i) L'acumulació 
de modificacions no substancials. 
-L’article 60 estableix que l'informe urbanístic establert per aquesta llei s'ha de sol·licitar a l'ajuntament presentant la 
documentació fixada per reglament. 
 
25 En aquest cas es ajuda a establir els criteris el que preveuen els annexos dels projectes de decret informats per la 
Comissió jurídica assessora  
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activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre 
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics), fos modificat, com així 
ha estat pel Reglament que desplega la Llei 13 /3009, d’espectacles públics i activitats recreatives. 
En aquesta modificació es suprimeixen activitats en el nou catàleg d’espectacles i activitats 
recreatives i caldrà estar atent a com ho resol el futur reglament o reglaments de la Llei 20/2009 
(els projectes que coneixen fins avui no ho resolen ). Per exemple, ja no s’incorporen al catàleg  les 
activitats esportives  consistents en la pràctica de l’esport i/o cultura física en establiments 
adequats, com centres de gimnàstica, aeròbic o similars i  les activitats zoològiques, entre d’altres, 
els parcs zoològics, els safaris i els aquàriums. Aquestes activitats, en aquests moments, no estan 
sotmeses a cap procediment de control de la seva incidència ambiental. 

En aquest punt les ordenances no poden substituir el reglament del Govern i hauran d’aplicar el 
sistema de control que correspongui a les activitats no incloses en els annexos de la Llei 20/2009   
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7.- Com resoldre, via ordenança, el control que encomana als municipis l’article 8 de la Llei 3 
/2010. 

Una altra qüestió a resoldre, és com integrar  o establir el control que encomana als municipis 
l’article 8 de la Llei 3 /2010, llei que afirma en la seva exposició de motius “Paral·lelament, el 
sistema integrat definit per la Llei 3/1998 s'ha modificat en virtut de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats. Aquesta Llei adequa la normativa 
vigent a la normativa europea corresponent, en facilita l'aplicació, evita la dispersió i la inseguretat 
jurídica i desvincula la seguretat en cas d'incendi del procediment estrictament ambiental”. 
 
L’article 8 estableix  
 
Article 8. Competència municipal de verificació de les condicions de seguretat 
1. Correspon a l'Administració municipal, en el marc de la competència municipal de prevenció d'incendis, verificar el 
compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi en els casos en què tinguin la competència per a concedir 
la llicència d'obres o d'activitats, sens perjudici del que estableix l'article 22. 
2. En els casos en què l'atorgament de la llicència d'obres o d'activitats a què fa referència l'apartat 1 és competència 
municipal, el control preventiu per a determinar que l'establiment o l'edifici compleix les condicions de seguretat en 
cas d'incendi correspon a l'Administració municipal, directament o per mitjà de les entitats col·laboradores de 
l'Administració prèviament autoritzades. 
 
Aquest article pressuposa l’existència d’una llicència d’activitats general (d’obertura), que ha estat 
expulsada del nostre ordenament per les normes de transposició de la Directiva de serveis.  
 
Així ho interpreta el Real decret 2009/2009 : allà on el RSCL en la redacció de 1955 exigia 
llicència d’obertura, la redacció vigent de l’article 22.1 estableix “L'obertura d'establiments 
industrials i mercantils podrà subjectar-se als mitjans d'intervenció municipal, en els termes 
previstos en la legislació bàsica en matèria de règim local i en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici”.  
 
La mateixa interpretació fa la DT segona de la Llei 20/2009, intitulada  “la intervenció 
administrativa dels ens locals si no hi ha procediments específics”, que pretén habilitar als ens 
locals per aprovar ordenances locals per establir mecanisme de control alternatius a la llicència 
d’obertura  prevista a l’article 92 del ROAS. 
 
La Llei 3/2010 estableix que, en els supòsits inclosos en els seus annexos 1 i 2, l'Administració de 
la Generalitat realitza un control preventiu mitjançant l'emissió dels informes de prevenció 
d'incendis corresponents, els quals han d'ésser sol·licitats preceptivament per l'administració 
responsable de tramitar la llicència d'obres o d'activitats, segons que escaigui, o l'autorització de les 
modificacions significatives corresponents, tan aviat com aquesta administració disposi de la 
sol·licitud de llicència o autorització corresponent i, afegeix el projecte tècnic presentat ha de 
contenir la documentació que s'estableixi per ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis (article 22 Llei 3/2010).  
 
En aquest mateixos supòsits, d’acord amb l’article 25 de la Llei 3/2010, abans d’iniciar l’activitat, 
els titulars de l'establiment, l'activitat, la infraestructura o l'edifici han de sol·licitar a una entitat 
col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, 
que efectuï un acte de comprovació per a verificar que l'establiment, l'activitat, la infraestructura o 
l'edifici compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis i, específicament, les establertes per l'autorització o 
llicència sol·licitada. 
 
Les solucions, en via d’ordenança municipal,  són diverses: 
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A) - Elaborar una llista d'establiments, activitats, la infraestructures o edificis que tot i no ser 
inclosos en l’annex 1 y 2 de la Llei 3/2010 compleixen els requisits que preveu l’article 5 de la Llei 
17/2009 per sotmetre’ls a autorització municipal, o en el seu cas comunicació prèvia, i la resta 
d’activitats no incloses en aquest “tercer annex” , sotmetre-les a declaració responsable. Aquesta 
solució universalitza el control en matèria d’incendis de forma paral·lela a la resta de sistemes 
d’intervenció. 
 
B) - Incorporar la variable del control de prevenció d’incendis de les infraestructures i de les 
activitats previstes en el annexos 1 y 2 d e la Llei 3/2010 i del resta que presentin perill en aquets 
àmbit, en el si dels procediments de: 
 
- La llicència ambiental i comunicació prèvia ambiental, en el benentès que el incompliment  de les 
exigències i condicions de prevenció d’incendis, només impedeixen el inici de l’activitat i no 
comporta la denegació de la llicència .  
 
- En les llicències i comunicacions prèvies d’establiment oberts al públic on es realitzen 
espectacles públics i  activitats recreatives 
 
- Establir que el municipi obligarà a presentar a les activitats sotmeses autorització ambiental, de 
manera simultània o successiva al control inicial ambiental, una certificació que acrediti el 
compliment de les normes de prevenció d’incendis 
 
- Finalment, preveure per a la resta, el control mitjançant comunicació prèvia o declaració 
responsable d’obertura, de manera especial, de les qüestions relatives a prevenció d’incendis i salut 
pública   
 

En aquest segon cas, també s’universalitza el control municipal en matèria de prevenció d’incendis 
i es una solució que dóna compliment i s’empara a l’article 20.2  de la Llei 3/2010 que estableix: 
“2. En els casos en què la normativa tècnica corresponent o la normativa municipal estableixin la 
necessitat que, abans de l'inici d'una activitat, de la posada en funcionament d'un establiment o una 
infraestructura o de l'ocupació d'un edifici, es faci un acte de comprovació per a verificar que 
compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial en matèria de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis i, específicament, les establertes per la llicència sol·licitada, l'acte 
de comprovació ha d'ésser sol·licitat pels titulars a l'Administració municipal corresponent o a una 
entitat col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria 
d'incendis, segons que s'estableixi.” 
 
La solució b) és l’adoptada per l’Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i 
de salut aprovat per decret del la Presidència de la Diputació 
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Addenda  
 
Tot i que no és l’objecte d’aquesta intervenció crec necessari fer esment a les Ordenances tipus 
d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut i d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives aprovades per decret del la Presidència de la Diputació( BOPB de 15 de juliol de 
2011), que: 
 
A) Resolen de manera integrada i coordinada procedimentalment la intervenció municipal de 
seguretat, ambiental, de salut publica i dels espectacles públics i les activitats recreatives 
 
B) Realitzen una ordenació detallada i precisa dels sistemes  d’intervenció  i control (autorització, 
llicència, comunicació prèvia i declaració responsable, control inicial i control periòdic), per 
construir  el règim de la intervenció municipal de control i inspecció previst –en ocasions de 
manera indiciaria a les  Lleis  20/2009, 3/2010, 11/2009 i 15/1999. 

 
 
 



La ciutat sostenible

L’avaluació ambiental del planejament urbanístic.
Agustí Bel Beltran, responsable de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de les Terres de
l’Ebre.

El risc en la planificació urbanística.
Sonia Sánchez, cap de la secció de plans d’emergència, de la Direcció General de Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya.
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Questo a volte può portare a delle posizioni provocatorie,  
ad esempio nella battuta che se l'uomo primitivo avesse utilizzato  

la valutazione di impatto ambientale,  
probabilmente pensando ad incendi, roghi delle streghe, ecc.,  

non si sarebbe mai sognato di inventare il fuoco,  
ritenendolo uno strumento troppo impattante. 

 
M. Andreoli (Universitat de Pisa) 

Materiali per un corso di Valutazione di Impatto Ambientale,  
esborrany provisional sense corregir 

 
 
 
 

Who shall decide when doctors disagree? 
 

Alexander Pope, An Essay on Man, III, 1 
 
 
 
 

Ninurta obrí la boca per a dir: 
“Qui, llevat d'Ea, pot formar plans? 

Només Ea ho sap tot”. 
 

Poema de Gilgameš, tauleta XI  
(2n mil·lenni ane) 

 
 
 
 
 



I. Antecedents: el camí cap a l'avaluació ambiental 
estratègica 
Un dels objectius de la Unió Europea, en un món cada dia més globalitzat, és la protecció del medi ambient a través de 
la utilització racional del territori i la preservació dels recursos naturals, paisatgístics, històrics i arqueològics per a les 
generacions presents i futures. Aquesta protecció europea del medi ambient ha passat per tres etapes:  

1. Una primera etapa de polítiques comunitàries destinades a incidir de manera indirecta en la protecció del medi 
ambient dels Estats membres: normes de política agrícola comuna, transport, energia, etc. per a regular alguns 
aspectes de la seva protecció. 

2. A partir de l’Acta Única Europea1 s’inicia una segona fase en què el medi ambient, a més, fa un salt qualitatiu i 
passa a ser competència de la Unió. Aquesta dicta ja normes que incideixen directament en el medi ambient: per 
exemple, les denominades Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE, aprovada el 21 de maig de 1992), Directiva 
d’avaluació d’impacte ambiental (Directiva 85/377/CEE, aprovada el 27 de juny de 1985), etc. 

L’avaluació ambiental de projectes havia nascut l'any 1969 amb la Llei nacional de política ambiental (NEPA, The 
National Environmental Policy Act) als Estats Units. S'hi pretenia perfeccionar el procediment administratiu que 
s’utilitzava fins aleshores per aprovar projectes federals, a fi de millorar la qualitat de la presa de decisions des de la 
perspectiva ambiental i social. Els principis establerts en aquesta Llei van ser determinants per al desenvolupament 
de les successives normatives ambientals aprovades a diversos països del món (Suècia, Alemanya, el Canadà, 
Austràlia, Nova Zelanda, etc.). 

Com ja s'ha dit, no és fins a la meitat dels vuitanta que La Unió Europea aprova la Directiva 85/337/CEE, relativa a 
l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. A escala estatal i 
catalana, aquesta normativa europea va ser transposada amb certa celeritat mitjançant el Reial decret legislatiu 
1302/1986 i el Decret 114/1988, respectivament.  

Posteriorment, d’acord amb l’experiència de la seva aplicació, la Unió Europea va aprovar la Directiva 97/11/CE 
(que modifica la Directiva 85/337/CEE), amb l’objectiu d’aclarir, completar i millorar les normes relatives al 
procediment d’avaluació de projectes. 

3. Actualment, la Unió Europea està decidida a protegir el medi ambient mitjançant la planificació urbanística dels 
Estats membres, amb l’objectiu d’uniformitzar la protecció ambiental a través de tècniques més incisives:  

• El principi d’integració, segons el qual totes les polítiques i accions comunitàries han de tenir en compte les 
exigències de protecció del medi ambient, a fi de garantir un desenvolupament sostenible;  

• Al qual cal afegir-hi el bloc normatiu específic que dicti la Unió Europea en matèria ambiental: les 
directives europees i la jurisprudència del Tribunal de Justícia.  

En aquesta etapa, la Unió Europea considera que la millor manera de protegir el medi ambient és a través de les 
tècniques urbanístiques de cada país, de manera que la responsabilitat en l’aplicació i el compliment de la 
normativa europea pertoca a les autoritats competents de cada Estat, en virtut del principi de subsidiarietat2. A tal 
efecte es dictaria la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  

L’avaluació d'impacte ambiental de projectes (AIA), emmarcada en la Directiva 85/337/CEE, s'aplica als projectes 
quan, d'acord amb la legislació específica, són susceptibles de produir repercussions importants sobre el medi ambient. 
El problema que s'hi planteja és que sovint aquestes repercussions són conseqüència de decisions estratègiques  
adoptades abans de formular el projecte3, les quals poden resultar-hi absolutament determinants. En aquests casos, 
l'AIA tota sola pot resultar insuficient.  

En aquest escenari, la Directiva 2001/42/CE, d'avaluació ambiental estratègica, hi aparegué per a complementar la 
Directiva d'avaluació d'impacte ambiental de 1985. Mentre que aquesta darrera fa referència a l'avaluació dels efectes 
ambientals dels projectes, la primera busca garantir que les decisions de caire més estratègic sobre plans i programes 
siguin també avaluades abans de ser adoptades. L'avaluació ambiental de plans i programes permet:  

                                                 
1El tractat, signat l'any 1986, va entrar en vigor el 1987. 
2Una mostra n'és també l’informe de l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) núm. 10/2006, titulat L’expansió urbana descontrolada a 

Europa. El repte ignorat. Publicat per la seva Oficina de publicacions (Publicatios.europa.eu), tracta allò que l’Agència Europea del Medi 
Ambient (EEA) ha denominat «expansió descontrolada», descrita com «el model físic d’expansió de baixa densitat de les grans àrees 
urbanes, en condicions de mercat, principalment a les zones agrícoles perifèriques». 

3   És a saber, a les fases precedents de planificació i programació. 



• Integrar les variables ambientals en aquestes fases preliminars;  

• Considerar els seus efectes potencials conjuntament amb els d'altres actuacions concurrents; i  

• Orientar ambientalment la formulació dels futurs projectes i la seva avaluació. 

Aquesta és la raó per la qual l’avaluació ambiental de plans i programes té un origen molt més recent que la de 
projectes. Amb l’objectiu d'assolir un elevat nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració dels 
aspectes ambientals en la preparació i adopció de plans i programes [...] que puguin tenir efectes significatius en el 
medi ambient, la Directiva 2001/42/CE fixa els principis generals d’un sistema d’avaluació ambiental estratègica, en 
defineix l’àmbit bàsic d’aplicació i estableix un procediment mínim que confereix als estats membres una gran 
flexibilitat a l’hora d’establir procediments i metodologies per a l’avaluació. El termini per a l’entrada en vigor de la 
legislació nacional de transposició de la Directiva va finalitzar el 21 de juliol de 2004. 

La transposició de la Directiva a l’Estat espanyol es va fer amb retard4. Va ser mitjançant la Llei 9/2006, de 28 d'abril 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. A Catalunya, l’aplicació de 
l’avaluació ambiental estratègica va avançar la transposició de la Directiva en l’àmbit del planejament urbanístic5, 
sense concretar-ne, però, el procediment administratiu. No seria fins a l’aprovació del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) que es va establir un procediment formal d’avaluació ambiental dels 
plans urbanístics i es va definir el contingut dels seus informes de sostenibilitat ambiental. 

Finalment, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, que transposa a l’ordenament jurídic català la Directiva 2001/42/CE i, alhora, ha afegit nous elements a 
l’avaluació ambiental del planejament urbanístic i territorial.  

Aquesta Llei estableix un marc normatiu propi i comú per a l’avaluació ambiental de tots els plans tramitats a 
Catalunya, bé siguin sectorials, territorials o urbanístics, amb l'objectiu de garantir la integració dels valors i els 
criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient.  

No ha d'estranyar a ningú que s'hi faci èmfasi, significativament:  

• En la finalitat integradora de la dimensió ambiental i  

• En la importància de considerar totes les fases del pla o programa avaluat, la qual cosa comporta estendre 
l’avaluació ambiental a les fases posteriors a l’aprovació (desenvolupament, execució, funcionament...) a través del 
seguiment i supervisió ambientals dels efectes del pla6. 

 
 

II. L'avaluació ambiental de plans i programes a la Llei 
6/2009, de 28 d'abril 
1. L'avaluació ambiental estratègica: definició i trets característics 

Una munió d'autors han esmerçat esforços a mirar de conceptuar o definir l'avaluació ambiental estratègica (AAE). La 
majoria ho ha fet per tal de diferenciar-la de l'avaluació d'impacte ambiental de projectes (AIA). 

La jurisprudència tampoc no se n'ha pogut estar, en sentències com la de 17 de gener de 2011 de la Sala del contenciós 
administratiu de l'Audiència Nacional (5è fonament de dret): “Como con toda corrección ha señalado doctrina 
científica autorizada, 'La evaluación ambiental estratégica constituye un instrumento fundamental para garantizar 
que las consideraciones ambientales van a tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones desde un primer 
momento y en los niveles más altos de dirección, integrando los principios de desarrollo sostenible y de participación 
pública en el entramado político, que luego van a condicionar los desarrollos sectoriales y, por tanto, los proyectos 
sometidos a evaluación de impacto ambiental. La importancia de la Evaluación Ambiental Estratégica radica en que 
los planes y programas, por definición, abarcan un ámbito de actuación mucho mayor que los proyectos 
individualmente considerados y condicionan la ejecución de éstos, por lo que son susceptibles de causar un impacto 
                                                 
4   Val a dir que en aquells moments, pel que fa a Espanya, els informe de la Comissió Europea tornaven a situar-lo com el país menys 
complidor, tant pel nombre de directives no transposades com pel nombre de condemnes per la via del recurs per incompliment. 
5   A través de la Llei 10/2004, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 
6Per a la redacció d'aquest apartat hi ha resultat força útil la publicació Balanç i perspectives de l'avaluació ambiental a Catalunya (DMAH, 

2010).  



ambiental más importante. Además, al realizarse este análisis ambiental en un nivel de decisión superior, es posible 
analizar todos los impactos desde un punto de vista global, sistemático e integrado, teniendo en cuenta todos los 
posibles efectos indirectos, acumulativos y sinérgicos de la política que se pretende aplicar".  

La definició més senzilla i pràctica tal volta sigui la que té l'avaluació ambiental estratègica per un instrument de 
prevenció per garantir que les repercussions sobre el medi ambient dels plans i els programes siguin considerades i 
integrades adequadament, des de l’inici, durant tot el procés d’elaboració, tramitació i execució i desenvolupament 
del pla o programa.  

D'acord amb això, l'AAE es caracteritza pel seu caràcter: 

a) Continuat: tot i que administrativament es formalitzi en uns moments i uns documents determinats7, s’aplica 
durant tot el cicle de vida del pla o programa, des de la seva mateixa gestació. Algú ha afirmat que l'AIA de 
projectes és una avaluació a peu de carrer, mentre que l'AAE de plans és panoràmica, perquè es fa del balcó 
estant. De fet, ja hem vist que neix a causa de la insuficiència de l’AIA a l’hora de corregir els efectes ambientals 
en els processos de presa de decisions, singularment en les fases prèvies de planificació i disseny.  

b) Estratègic: l'AAE se centra en els aspectes rellevants del medi ambient i en els impactes significatius dels plans i 
programes; i pren en consideració, també, els possibles efectes acumulatius amb altres plans i programes. És una 
avaluació en cascada: per a evitar duplicitats, en cada pla o programa s’avaluen sols els efectes propis del nivell de 
decisió que li correspon, bé que s’integren els resultats de les avaluacions d’altres instruments anteriors. Així 
mateix, s’estableixen mesures ambientals per orientar la formulació i l’avaluació dels plans, programes i projectes 
derivats de la seva aplicació. 

c) Integrat: cal tenir en compte els efectes sobre els diversos components ambientals i les seves combinacions. 

Des d'una òptica de caràcter més estrictament jurídic, però, i un cop examinades algunes de les definicions més citades 
per la doctrina, M. M. Cuyás en proposa la següent: l'avaluació ambiental estratègica és un procediment establert en 
o per a l'aprovació dels plans, programes, polítiques o actes legislatius amb incidència sobre el medi ambient, amb la 
finalitat d'analitzar ambientalment l'àmbit o sector objecte d'ordenació així com les propostes i els seus eventuals 
efectes, essent l'acte administratiu que hi posi fi de tràmit o definitiu, de naturalesa discrecional, d'imperatiu 
compliment, d'obligada informació i consulta públiques i inserció en l'acte d'aprovació. 

Aquesta definició, tal com subratlla la mateixa autora, fa per interioritzar un element de l'AAE que per a ella és 
fonamental: atès que neix per a avançar l'avaluació ambiental a la fase més embrionària del procés, això només serà 
possible si iniciem l'avaluació en la fase pròpiament anterior a l'elaboració del pla, és a dir, a la fase 
d'avantprojecte.“Dit en unes altres paraules”, escriu Cuyás, “l'AAE que propugnem no és pas aquella eminentment 
formalista, l'objecte de la qual comença i finalitza en l'emissió d'un informe ambiental sobre un determinat pla, 
programa o projecte de llei -pràctica absolutament generalitzada en les avaluacions d'impacte ambiental de 
projectes- sino una AAE dinàmica, estesa en el temps, que acompanya i informa totes i cadascuna de les fases de 
proposició, elaboració i adopció de la decisió pública o privada més conforme amb els principis de protecció del 
medi ambient i desenvolupament sostenible”. 

Se'n segueix que, lluny de tenir l'AAE per un procediment de control ambiental d'un projecte de pla o programa, 
consisteix en el procés d'elaboració mateix del pla. Ben poc servei ens faria concebre l'AAE com un document dictat a 
posteriori, de naturalesa merament reparadora (amb algunes mesures correctores o compensatòries), aliè a la gènesi 
mateixa de la proposta... que, sosté l'autora citada, és el paper que al capdavall ha jugat l'AIA de projectes, a causa 
d'un greu defecte de conceptuació inicial afegit a una extesa mala pràctica en la seva aplicació8. 

D'acord amb la definició proposada per Cuyás, les notes característiques de l'avaluació ambiental estratègica serien les 
següents: 

A) Es tracta d'un procediment administratiu que ha de constar d'un seguit de fases. 

B) És un procés de tutela integral: analitza i avalua la interacció entre diferents factors (físics, ecològics, econòmics, 
ambientals, socials, territorials, etc.) en l'adopció de determinada decisió per tal d'assolir-hi la sostenibilitat. 

C) L'AAE està vinculada a un procés de decisió: no té virtualitat independent, sinó que va lligada a l'aprovació d'un 
pla o programa. Per tant, haurien de poder superar-s'hi les tres grans limitacions de l'AIA de projectes: que sovint 
arriba massa tard, que no pot valorar l'acumulació de projectes i que hi perd la visió global territorial. 

D) L'AAE és obligatòria o imperativa: la seva omissió, tal com s'esdevé en el cas de l'AIA, comportarà el vici més 
greu, és a saber, el de nul·litat radical.  

                                                 
7  Que el nostre cas seran l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar, el document de referència, l'informe de sostenibilitat ambiental, la 
memòria ambiental... 
8  CUYÁS PALAZÓN, M. M.: Urbanismo ambiental y evaluación estratégica (2007), pàg. 274-275. 



Això ja ho abonava l'antecedent de la legislació d'avaluació d'impacte ambiental, que arriba a contemplar la 
suspensió automàtica, en cas d'impugnació jurisdiccional, s'acredita que el projecte ha estat autoritzat sense 
declaració d'impacte ambiental (DIA). Autors com Cuyás consideraven absolutament essencial l'adopció d'idèntica 
mesura per al supòsit específic de les avaluacions ambientals estratègiques.  

Al capdavall, aquesta doctrina l'ha compartida el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la famosa 
interlocutòria de 24 de febrer de 2011 en què va acordar suspendre l'executivitat de l'acord GOV/108/2010, d'1 de 
juny, pel qual s'aprovà la determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics, justament 
per raó de la manca d'avaluació ambiental estratègica. 

E) L'acte que posa fi a l'avaluació és un acte discrecional i, per tant, ha de ser sempre motivat. 
Igual que s'esdevé en el cas de l'AIA, l'acte que posa fi al procediment d'AAE serà un acte discrecional. Per això, 
tal com succeeix amb la declaració d'impacte ambiental, és absolutament necessari, imprescindible i inexcusable 
que estigui motivat i que resulti comprensible. Traçant un paral·lelisme amb l'anàlisi que ha dut a terme la doctrina 
dels quatre moments de l'AIA de projectes, potser hauríem de parlar de diferents graus de discrecionalitat en 
cadascuna de les fases de l'avaluació ambiental estratègica: 

� D'una banda, ens trobaríem davant de la discrecionalitat anomenada instrumental o tova, que es limita a 
integrar conceptes jurídics indeterminats, en aquests dos moments de l'AAE: 

• La determinació prèvia de l’àmbit objectiu d’aplicació de la tècnica, és a dir, la decisió prèvia cas a 
cas (screening) sobre si el pla s'ha de sotmetre o no al procediment estàndar d'avaluació ambiental; i 

• La determinació, a través del document de referència del contingut i l'abast de l’ISA (scoping) 

� En canvi, estaríem davant d'una manifestació de la discrecionalitat tècnico-jurídica o forta, que confereix 
a l’Administració la facultat de triar entre diverses alternatives igualment vàlides, en aquests altres dos 
moments del procés d'avaluació ambiental estratègica: 

• La determinació del condicionat ambiental que constituirà el contingut de la resolució de l'òrgan 
ambiental sobre la memòria ambiental; i 

• La presa en consideració de l'ISA, la memòria ambiental i l'acord de l'òrgan ambiental que, per a 
adoptar la resolució que correspongui, correspon a l'òrgan competent per a aprovar el pla; presa en 
consideració que s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació mitjançant una declaració específica en 
què, en cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i 
les mesures adoptades. 

Val a dir que la diferència entre un tipus de discrecionalitat i l'altre no és merament teòrica. Ben al contrari, pot 
arribar a tenir un considerable efecte pràctic: davant de l'exercici d'una discrecionalitat forta -la qual, insistim, 
faculta l’Administració  per a  triar entre diverses alternatives igualment justes o vàlides-, els tribunals només 
podrien fiscalitzar la motivació de l’elecció, però no pas substituir-la. És a dir, podrien anul·lar l’acord, però no 
dictar-ne un de diferent; cosa que sí que podrien fer en el supòsit d'enfrontar-se a l'exercici d'una discrecionalitat 
tova. 

Al parer d'autors com Rosa Moreno (a qui es remet Cuyás en l'obra citada), justament en aquest caràcter 
discrecional de l'AAE rau un dels seus principals problemes: tot i existir sempre alguns elements i criteris reglats 
per a reduir aqueix marge de discrecionalitat -entre els quals destaquen l'element formal i els principis generals del 
dret-, la complexitat de la matèria i la inevitable incertitud científica en la solució dels conflictes ambientals fan 
impossible cap altra opció. 

F) L'acte que posa fi a l'avaluació, de tràmit o definitiu, és d'obligada inserció en l'acte d'aprovació. 

Acte de tràmit o definitiu? Serà de tràmit o definitiu segons que el procediment per a la seva adopció s'insereixi en 
el principal per a l'aprovació del pla o programa, o bé es tramiti en un procediment independent. D'acord amb el 
concepte d'AAE que aquí estem seguint, la resolució que posi fi a l'avaluació ambiental ha de considerar-se com un 
acte de tràmit qualificat susceptible  -sosté Cuyás- de recurs independent.  

Aquesta qüestió ha fet córrer rius de tinta entre la doctrina, més que més tenint en compte que hi ha arguments de 
pes en contra d'aqueixa posició: la mateixa jurisprudència del Tribunal Suprem, que havia declarat la naturalesa 
definitiva de la DIA (l'acte que posa fi a l'avaluació d'impacte ambiental de projectes), a  partir de la seva sentència 
de 30 de novembre de 1998 ha afirmat fins avui el seu caràcter d'acte de tràmit. L'aplicació d'aquesta jurisprudència 
a l'AAE significaria que, atès que l'avaluació ha d'inserir-se i integrar-se en el pla per al qual s'ha dut a terme, és en 
el tràmit d'impugnació d'aquest acte substantiu on s'hauria de recórrer, en el seu cas, el contingut de l'avaluació9.  

                                                 
9Ni la qüestió de la naturalesa ni la impugnabilitat o no de la declaració d'impacte ambiental (cosa que pot fer-se extensiva a l'acte que posi fi 

a l'AAE) són pacífiques entre la doctrina. Els autors estan dividits en dos postures: els uns consideren que la DIA és un informe, vinculant 



G) L'òrgan ambiental no hauria de ser unifuncional, sinó un òrgan col·legiat d'ordenació ambiental, territorial, 
econòmic i social; però en qualsevol cas, al parer de Cuyás, integrat a l'administració ambiental. 

2. Diferències entre l'AAE i l'AIA 

Subratlla Cuyás que la declaració d'impacte ambiental, tot i ser un acte discrecional, no pot negar allò que està emparat 
per la llei, el pla o el reglament. La finalitat de l'avaluació ambiental estratègica, en canvi, és molt més ambiciosa i 
marca importants diferències respecte a l'avaluació d'impacte ambiental: 

A) L'AAE no es limita a avaluar un projecte (no autoritzat com a tal, però sí pel que fa a ubicació i actitivat), 
sinó que es tracta d'avaluar la incidència ambiental d'una determinada decisió capaç de crear drets: 

� S'hi actua no pas sobre el dret o interès públic o privat, sinó sobre la decisió amb capacitat per a 
crear aqueixos drets i interessos, amb la qual cosa no existeix un límit previ (l'interès o el dret) que 
imposi la necessitat d'acceptar res contrari al medi ambient: el dret el crearem, en el seu cas, arran de 
l'aprovació de la decisió que haurem sotmès a AAE. 

� La finalitat i objectius de l'AIA i l'AAE són ben diferents, i en aquesta última adquireix  una gran 
transcendència -perquè aquí sí que pot fer-ho- el principi del desenvolupament sostenible. 

B) L'AAE, per la seva visió de conjunt -panoràmica, dèiem més amunt-, pot i ha d'avaluar l'impacte no pas 
d'un, sinó de tots els futurs projectes que, en cas d'aprovar-se la decisió objecte de l'avaluació ambiental 
estratègica, s'hi permetran. 

C) Quant a la pràctica de l'avaluació, també existeixen diferències substancials entre una tècnica i l'altra.  

La jurisprudència s'ha fet ressò d'aquestes diferències entre l'AIA i l'AAE en diverses sentències, com ara les del 
Tribunal Superior de Justícia de Canàries (seu Las Palmas) de 3 de setembre de 2010 i de 6 d'abril de 2011: “Por lo 
demás, volviendo a dichas Directivas, convertidas en fuente de la legislación interna, del examen comparativo, en 
cuanto al contenido, de una y otra, puede parecer, a primera vista, que la principal diferencia es que en la Directiva 
85/337/CEE, la evaluación de impacto ambiental se proyecta sobre actuaciones aisladas, mientras que el objetivo de 
la evaluación ambiental estratégica es otro: supone un mandato a las autoridades nacionales de que los planes 
territoriales y urbanísticos integren en la ordenación del espacio los aspectos medioambientales y analicen las 
diferentes alternativas razonables de utilización y ocupación de aquél, y, tras este proceso la autoridad competente 
elija, entre todas las opciones, aquellas que estimen más procedente, motivando y adecuando su decisión al principio 
de proporcionalidad.” 

3. Les claus perquè reixi l'AAE 
Per a Alessandro Bonifazi i Carlo Rega10, les claus de l'èxit per a una adequada avaluació ambiental de plans i 
programes (AAE) es poden identificar així:  

a) La transparència del procés, que permet destacar i fer-hi públiques les consideracions ambientals;  

b) L’avaluació dels impactes generats per les diverses alternatives, més que no les diferents opcions en si; 

c) Una àmplia participació de les parts interessades, dels responsables polítics i de la comunitat; 

d) Un procediment sistemàtic que possibiliti la participació de diverses institucions en un context ben ampli; 

e) L’obligatorietat de dur a terme el procés d’avaluació ambiental; 

f) Una àmplia difusió de la informació bàsica sobre la proposta de pla; 

g) Que l’avaluació sigui tramitada per un òrgan ambiental independent del promotor i de l’òrgan substantiu; 

h) Situar l’AAE al començament del procés de presa de decisions; 

i) Que el procés resulti participatiu i educatiu per a tots els involucrats; 

j) La interactivitat del procés d’avaluació; i  

k) Una rigorosa aplicació de les metodologies d'avaluació. 

                                                                                                                                                                                                
o no, que s'integra en el procediment substantiu com a acte de tràmit no susceptible d'impugnació autònoma; mentre que uns altres autors 
sostenen que es tracta d'un acte resolutori que posa fi al procediment d'avaluació i pot ser o no susceptible d'impugnació independent.  

10  BONIFAZI, A. i REGA, C.: “SEA ant the tangles of urban governance: sustainability, democracy and effectiveness”. EASY-ECO Vienna 
Conference, març de 2008. 



Amb base en aquesta pila de factors, els autors esmentats han formulat fins a vint recomanacions per al bon 
desenvolupament de l'avaluació ambiental i, consegüentment, per a la seva correcta aplicació en els països de la Unió 
Europea: 

• L'avaluació ambiental estratègica inspirada en l’avaluació d’impacte ambiental de projectes o en l'avaluació 
de polítiques, fins i tot si es duu a terme de manera parcial, pot ser un punt de partida útil per a ulteriors 
desenvolupaments amb vista a una AAE més àmplia i integrada.  

• En l'àmbit de la producció de les polítiques cal una forma flexible de l'AAE, i els actuals processos 
estratègics han de ser examinats en termes de la seva mútua compatibilitat. 

• L’AAE pot promoure's com una font de renovació de la cultura i de les actituds, tant de les autoritats com 
del públic interessat i les associacions en què aquest s’organitza. 

• No s’ha de restringir indegudament l'abast de l'avaluació ambiental, ja que llavors perdria el seu paper 
estratègic. 

• Els esforços s'haurien de concentrar a establir els processos de comunicació més escaients i a deixar-hi ben 
clars els mecanismes del canvi. 

• Per tal de promoure la integració de les consideracions ambientals en la presa de decisions, l'avaluació 
ambiental ha d'adoptar un enfocament adequat. 

• L’auditoria, el seguiment i el control de qualitat han de ser un component integral de cada procediment 
d’AAE. 

• En comptes de mesurar-la pels resultats i pel seu rendiment a curt termini, l’efectiva integració s'ha de 
mesurar a llarg termini.  

• Una bona AAE exigeix decisions i processos transparents i participatius.  

• S’ha d’animar als actors privats i els responsables polítics a pensar de la manera més estratègica possible, 
per tal que l’AAE no s’esbiaixi cap a òptiques d'interessos estrets o curts de mires. 

• L'AAE i l’avaluació de la sostenibilitat s'han de veure com a complementàries, no pas substitutòries l’una de 
l’altra. 

• L’AAE pot donar suport a una avaluació de la sostenibilitat de més abast si s’ajusta a la informació bàsica i 
als objectius plantejats en l’avaluació. 

• S’han d'explicitar les raons per les quals s’hi prenen en consideració també alguns impactes 
socioeconòmics, en funció de la seva importància. 

• S’hi ha d’identificar un responsable de la coordinació i preparació de cada procés d’avaluació i, així mateix, 
un responsable de la comunicació. 

• Cal emfatitzar la necessitat de construir equips competents i en forma per a cada procediment d’AAE.  

• S’ha d’establir la necessitat de millorar la qualitat de la informació bàsica sobre les propostes sotmeses a 
avaluació. 

• Caldrà aprendre de l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes amb vista a la seva ulterior i més 
àmplia aplicació a les polítiques. 

• L'educació i la formació resulten essencials per a avançar en l'avaluació ambiental estratègica. 

• Cal desenvolupar els mecanismes escaients dins de l’administració (com, per exemple, tenir cura i mantenir 
la memòria institucional). 

• La Unió Europea no ha de deixar de banda el desenvolupament d'instruccions tècniques específiques per tal 
d’ajustar l'AAE al nivell estratègic més alt de les polítiques. 

4. La implementació de l'AAE i el seu marc legal a Catalunya 
En l'àmbit del planejament urbanístic, la legislació catalana ja va implantar l’avaluació ambiental dels plans d'acord 
amb la regulació provisional establerta en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’urbanisme; i, molt especialment, mitjançant el seu Reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), bàsicament 
en els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena. 

Aquesta aplicació sistemàtica de l'avaluació ambiental estratègica es duia a terme en el nostre país en el marc de la 
legislació estatal constituïda per la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l'avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient, amb la qual es va trasposar a Espanya la Directiva 2001/42/CE. 



Amb la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, l'avaluació ambiental estratègica 
s'incorporà del tot a l’ordenament jurídic català. Establia com a principis rectors de l'avaluació ambiental els següents 
(art. 3): 

a) La incorporació de criteris ambientals adequats als diversos nivells del planejament. 

b) La racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència, tenint en compte els costos ambientals. 

c) La compatibilització dels requeriments del present amb les necessitats de les futures generacions. 

Per tant, de llavors ençà el marc legal de l'AAE ha quedat resumit així: 

� Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny  

� Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, que n’efectua la transposició a Espanya  

� La peça principal: Llei 6/2009, de 28 d’abril  

� Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol): complementa les disposicions de la 
Llei 6/2009 pel que fa a l’avaluació ambiental del planejament urbanístic (bàsicament, art. 63.5, 70, 100, 
106 i 115)  

� Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme11  

Amb la Llei 6/2009, de 28 d'abril, Catalunya es dota d'una norma de caràcter preventiu que afecta totes les 
administracions públiques, i complementa l'AIA que fins llavors s’havia aplicat per garantir una major protecció del 
medi ambient. Entre els avantatges d'aquesta Llei figuren aquests: 

a) En general, com més estratègic és el pla, més efectiva n’és l’avaluació ambiental: major efectivitat, major 
coherència i menor cost econòmic. 

b) Permet anticipar i prevenir els possibles problemes ambientals, ja que s’aplica des de les fases inicials dels 
plans i avança simultàniament al seu procés d’elaboració. 

c) Identifica les fonts dels impactes ambientals quan les alternatives encara són possibles. 

d) Socialment, pot reduir la conflictivitat de plans i programes per la major participació pública que genera, i 
perquè els efectes i les contrapartides són coneguts i, fins i tot, poden ser consensuats. 

e) Pot completar, facilitar i reforçar l’AIA dels projectes, situant el context i l’àmbit del projecte, reduint 
l'esforç que requereixen el control i seguiment ambientals. 

La llei estableix la integració de tots els requeriments ambientals en els processos d’elaboració i de tramitació de plans 
i programes que poden tenir repercussions significatives sobre el medi ambient que aproven l’Administració de la 
Generalitat, els ens locals i el Parlament, com plans territorials, d'ordenació urbanística, transports de viatgers, de 
gestió de recursos hídrics, de residus, aeroports, energia, entre d'altres. 

La Llei d’avaluació ambiental de plans i programes resulta clau per a simplificar i agilitar els procediments, clarificar 
els supòsits d’aplicació i el contingut dels diversos actes i documents, i encara evitar supòsits de duplicitats amb les 
avaluacions d’impacte ambiental. 

En relació amb això últim, un mateix pla mai no podrà ser sotmès a avaluació ambiental i a avaluació d'impacte 
ambiental alhora, ja que evitar les duplicitats d’avaluacions és un principi bàsic de l’avaluació ambiental.  

Val a dir, finalment, que la implementació de l'AAE a Catalunya, a banda dels instruments normatius ja esmentats, es 
veié reforçada de bell antuvi per: 

� L'elaboració d'un ampli ventall d'instruments metodològics (guies, desenvolupament de coneixement 
tècnic i científic, etc.)12.  

� Una organització administrativa ad hoc: oficines territorials d’avaluació ambiental, subdirecció general 
d’avaluació ambiental... 

� El reconeixement del paper cabdal que hi juga la participació: consultes al públic interessat i a les 
administracions públiques afectades; participació telemàtica oberta a tot el públic, etc.  

                                                 
11Més avall farem esment de les repercussions que, en relació amb l'avaluació ambiental de plans, pot tenir el Projecte de llei per a la seva 

modificació. 
12A tall de mostra ben recent, tenim a les mans el document titulat Mitigació del canvi climàtic i avaluació ambiental del planejament 

urbanístic, elaborat al juliol de 2011 per un grup de treball integrat per tècnics i tècniques de l'Oficina del Canvi Climàtic, de la 
Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de diverses Oficines territorials. 



� La formació permanent del personal i dels professionals de l'avaluació ambiental: cursos i jornades 
formatives, publicacions, informació, banc de dades de l’avaluació ambiental, accés telemàtic als documents 
de referència i a les resolucions d’avaluació ambiental, etc. 

Frederic Ximeno, llavors director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, va resumir-ho així: “Definim un 
bon procés, fixem unes bones bases, desenvolupem metodologies, integrem equips. Tots els professionals implicats 
hem de posar-hi el nostre gra de sorra”13. 

5. Plans i programes sotmesos a AAE 

La normativa vigent distingeix entre: 

� Plans i programes de submissió obligatòria: 

a) Els relacionats a l’annex 1 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril (entre ells, per exemple, els d’ordenació dels 
recursos forestals, els de prevenció d’incendis en espais naturals de protecció especial, etc.)  

b) Altres plans i programes que reuneixin els requisits de l’art. 6 de la Llei  

c) Les modificacions de plans i programes a què es refereix l’art. 7  

d) Per decisió del Govern, altres plans i programes si hi concorren circumstàncies extraordinàries de risc 
ambiental o repercussions significatives sobre el medi  

� Plans i programes la submissió dels quals ha de decidir-se per l'òrgan ambiental, cas a cas, mitjançant un 
procediment preliminar (art. 8 de la Llei 6/2009)14:  

a) Els plans i els programes a què fa referència l’article 6 que estableixin l’ús de zones d’àmbit territorial 
reduït. 

b) Els plans i els programes no inclosos en l’article 6 que estableixin el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

c) Els plans directors urbanístics. 

d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat objecte 
d’avaluació ambiental. 

e) Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d que comportin una modificació 
substancial de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 

f) Els plans d’instal·lacions i equipaments esportius. 

g) Qualsevol altre pla o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre’ls a avaluació ambiental atenent-ne 
les circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al medi. 

                                                 
13 XIMENO ROCA, F.: “Avaluació Ambiental de Plans i Programes: de la matriu ambiental a la presa de decisions”. Infoaproma. Butlletí de 
la delegació catalana d'APROMA. Associació Interdisciplinar de Professionals del Medi Ambient, 2007. 
14 A l'annex 2 de la Llei 6/2009 es fixen els criteris que s’han de seguir per a adoptar la decisió prèvia d’avaluació ambiental de plans i 
programes: 
1. Les característiques dels plans i programes, tenint en compte, especialment, els aspectes següents: 
a) Si constitueixen un marc per a projectes i altres activitats respecte a la ubicació, les característiques, les dimensions, les condicions de 
funcionament o l’assignació de recursos. 
b) Si influeixen en altres plans o programes, inclosos els que estan jerarquitzats. 
c) L’adequació del pla o programa per a la integració d’aspectes ambientals, amb l’objectiu fonamental de promoure el desenvolupament 
sostenible. 
d) Els problemes ambientals significatius per a aquest pla o programa. 
e) L’adequació del pla o programa per a l’aplicació de la legislació comunitària en matèria ambiental. 
2. Les característiques dels efectes i de la zona d’influència probable, considerant, en particular, els trets següents: 
a) La probabilitat, la durada, la intensitat o el grau, la freqüència i la reversibilitat dels efectes. 
b) El caràcter acumulatiu dels efectes. 
c) El caràcter transfronterer dels efectes. 
d) Els diferents riscos que poden afectar les persones o el medi ambient. 
e) La magnitud i l’abast en l’espai dels efectes (zona geogràfica i volum de la població que es poden veure afectades). 
f) El valor i la vulnerabilitat de la zona probablement afectada a causa dels factors següents: 
Primer. La població humana afectada pels riscos de protecció civil. 
Segon. El patrimoni natural, la diversitat biològica, les característiques naturals especials o el patrimoni cultural de la zona. 
Tercer. La superació de nivells o valors límit de qualitat del medi ambient. 
Quart. L’explotació intensiva de la terra. 
Cinquè. Els efectes en els espais naturals protegits en l’àmbit català, estatal, comunitari o internacional. 



Pel que fa als urbanístics -que és el que aquí interessa-, aquests dos grups de plans es relacionen tot seguit a les taules 
1 i 2, respectivament.  

Taula 1 
 
 

PLANS URBANÍSTICS SOTMESOS A AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA  
 

POUM i les seves revisions Sempre 

Plans parcials de delimitació Sempre 

Modificacions del planejament general quan... 

 
Alterin la classificació o qualificació del Sòl No Urbanitzable  

(en aquest últim cas, si + usos  
o > intensitat d’usos) 

 
 

Construccions destinades a càmping 
 

Planejament derivat per a implantar en sòl no 
urbanitzable (SNU)... 

����
����Equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els 
usos urbans 
����Instal·lacions i obres serveis tècnics 
����Estacions de carburants i altres serveis de la xarxa viària 
 

Instruments de planejament o les seves 
modificacions si... 

Estableixen el marc per a autoritzar projectes sotmesos a 
avaluació d'impacte ambiental (AIA) 

 
Taula 2 

 
 

PLANS URBANÍSTICS SUBJECTES A DECISIÓ PRÈVIA EN CADA CAS 
 

Adoptada a través del procediment preliminar previst en l’art. 16 de la Llei 6/2009, 
la decisió serà pública i motivada a partir dels criteris de l’annex 2 de la Llei 

 
Els plans i programes relacionats en l’article 8 
de la Llei 6/2009, de 28 d’abril: 
 
� Plans directors urbanístics  
� Plans parcials urbanístics que desenvolupin 

planejament general que no ha estat objecte 
d’avaluació ambiental 

� Plans d’instal·lacions i equipaments esportius 
� Altres 

 

 NO CAL aplicar aquest procediment preliminar si el 
promotor ja considera que cal sotmetre directament el pla o 

programa a avaluació ambiental (art. 15.3 de la Llei)  

 
Finalment, hi ha alguns supòsits de plans o modificacions de plans en què, per les característiques que tenen i per la 
seva poca entitat, es pot constatar, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, no poden produir efectes 
significatius en el medi ambient (vegeu taula 3).  

A aquests efectes, en la fase preliminar de l’elaboració del pla o programa, el promotor ha de presentar una sol·licitud 
a l’òrgan ambiental per tal que aquest declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. Aquesta 
declaració: 



• L'haurà de fer l'òrgan ambiental per mitjà d’una resolució motivada15. 

• El termini per a adoptar i notificar la resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.  

• Si l’òrgan ambiental no notifica la resolució d’exempció d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la 
sol·licitud ha estat desestimada. 

Taula 3 
 

 
PLANS URBANÍSTICS ALS QUALS NO S'APLICA L'AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 
 
EN GENERAL 
 

Als supòsits no inclosos a les taules 1 i 2  

 
EXCEPCIONALMENT i EXCLUSIVA, prèvia 
sol·licitud del promotor (art. 7.2 i 8.2, i apartat 
2.c de l'annex 1 de la Llei 6/2009) 
 

 
En determinats supòsits en què resulti inqüestionable la 

impossibilitat que es produeixin efectes significatius en el medi 
ambient, l'òrgan ambiental pot declarar, mitjançant una 

resolució motivada, la no subjecció d'un pla o modificació de 
pla a avaluació ambiental o a decisió prèvia 

 
 

Val a dir que, en sentència de 8 de març de 2010, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la nul·litat 
d'una modificació puntual de la revisió del Pla General de Reus que no va sotmetre's a avaluació ambiental, tot i que 
tenia per objecte qualificar com a sistema general d'infraestructures de serveis tècnics el sòl necessari per a un 
abocador. Respecte a la manca d'avaluació ambiental suficient, el Tribunal va constatar-ne la insuficiència per no 
contenir cap referència a un nucli residencial proper i per no haver-s'hi efectuat cap anàlisi d'alternatives, inclosa entre 
altres l'alternativa zero (no realització del pla), la qual cosa comporta la declaració de nul·litat de la modificació 
impugnada per faltar-hi l'AAE en els termes exigits per la Directiva i la Llei 6/2009 estatal. 

El mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 29 de juny de 2010, va estimar el recurs 
interposat contra l'aprovació del text de modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès i àmbits relacionats, en considerar vulnerada la preceptiva avaluació ambiental estratègica de la 
Directiva 2001/42/CE i de la Llei estatal 9/2006, de manera que va considerar procedent la concurrència d'una nova 
informació pública per concórrer modificacions substancials en els actes d'aprovació provisional i definitiva. 

Abans, però, el mateix Tribunal ja va estimar el recurs contra el pla especial urbanístic per a la construcció del centre 
penitenciari del Mas d'Enric, al Catllar, per haver-s'hi desvirtuat la rellevància de la preceptiva avaluació ambiental 
(sentència del TSJC de 15 de desembre de 2009):  

“5.- Pero es que todo lo anterior y como se ha anticipado resulta ratificado con mayor fuerza si cabe desde la 
perspectiva medioambiental derivada de la necesidad de atender a los efectos de la evaluación ambiental de 
los planes urbanísticos exigida por la Disposición Transitoria 6ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, como con posterioridad 
al caso de autos se ha establecido bien en la Disposición Transitoria 12ª del Decreto 305/2006, de 18 de julio 
de 2006 , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, o bien en la Ley 6/2009, 
de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas.  

Evaluación ambiental en los términos de la Directiva 2001/42 / CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 
ambiente, exigida, cuanto menos, a los planes de ordenación urbanística municipal, sus revisiones y sus 
modificaciones que en este último caso alteren la clasificación o calificación urbanística del suelo no 
urbanizable si la clasificación o calificación urbanística resultante comporta un cambio en los usos de ese 
suelo y, desde luego, también a todas las figuras de planeamiento general de análoga significación, relevancia 
y efectos. 

                                                 
15 No es tracta d'un supòsit idèntic, però anirà bé estar assabentats que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries (seu de Santa Cruz de 
Tenerife), mitjançant la seva sentència de 30 de setembre de 2009, va anul·lar l'acord d'aprovació definitiva d'un pla general d'ordenació 
urbana per manca de motivació expressa de la “declaració d'inviabilitat” de l'avaluació ambiental estratègica (una “inviabilitat” que s'hauria 
d'haver justificat en atenció a resultar desproporcionada l'aplicació de l'AAE per l'estat de tramitació del pla, ponderant-hi suficientment no 
solament l'interès general del planejament sinó també l'interès mediambiental). 



Y se dice que resulta ratificado puesto que, se mire como se mire y en abreviada síntesis, una cosa debe ser el 
estudio de alternativas en atención al componente medioambiental con ocasión, cuanto menos, de una figura 
de planeamiento general urbanístico y otra cosa es tratar de devaluar, hurtar, desmerecer y degenerar el 
correspondiente estudio de alternativas que debiendo ser a las alturas del planeamiento urbanístico general se 
trata de desnaturalizar ante una figura de planeamiento territorial y funcionalmente 'ad hoc' y en el presente 
caso precisa y específicamente para la construcción de un específico centro en los puntuales terrenos de 
autos.” 

 

 

III. El procediment d'avaluació ambiental de plans 
urbanístics 
L’avaluació ambiental és una part integrant del procés de formulació del pla, i correspon fer-la a la persona o l’òrgan 
promotor. En aquest sentit, el procediment d'avaluació ambiental es fonamenta en el principi de responsabilitat 
compartida: la funció dels òrgans ambientals és cooperar amb els promotors i facilitar-los elements operatius per a la 
integració ambiental, a més, lògicament, de la supervisió i verificació de la idoneïtat ambiental del pla. 

Així, l’avaluació ambiental dels plans és orientada, verificada i, si és el cas, validada pel Departament competent de la 
Generalitat16. L’òrgan promotor i l’òrgan ambiental participen en el seguiment i la supervisió de l’execució i/o 
aplicació dels plans, amb base en el principi de corresponsabilitat ja esmentat. 

L’avaluació ambiental d’un pla urbanístic, a la qual fa singular referència la disposició addicional cinquena de la Llei 
6/2009, segueix un plantejament força lineal17. Comporta un procediment administratiu específic que s’integra en la 
tramitació pròpia dels diversos plans. Tot seguit veurem, d'una manera resumida, les principals fases de l’avaluació 
ambiental d’un pla urbanístic (vegeu també l’esquema de la figura 2 i també, pel que fa al procediment de decisió 
prèvia o screening, l'esquema de la figura 1): 

0. Si és el cas, procediment preliminar de decisió prèvia 
El primer pas consisteix a determinar si el pla està subjecte a avaluació ambiental. Es troba entre els supòsits de 
l’annex I i dels articles 6 i 7 de la Llei 6/2009? Si no és així, caldrà verificar si està sotmès a un procediment 
preliminar anomenat de decisió prèvia d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 8 i l’annex 2 de la Llei 6/2009. 

Si és el cas, caldrà que l’òrgan ambiental, amb consulta prèvia a les administracions afectades, emeti una resolució 
específica sobre la necessitat o no d’iniciar el procediment d’avaluació estàndard. 

1. Presentació d'un avanç del pla, que inclou l'informe de sostenibilitat ambiental 
L’avanç de pla –la normativa preveu aquesta figura en el planejament territorial i urbanístic- ha d’incorporar 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar. Constitueix el primer document generat pel promotor18 que és 
objecte de tramitació.  

L’avanç pot ser sotmès a exposició pública en el cas que normativament estigui previst. És així, per exemple, en els 
plans d’ordenació urbanística municipal (POUM).  

2. Realització de les consultes i emissió del document de referència 
A partir d’aquesta documentació, l'òrgan ambiental ha d’emetre el document de referència (DR)19, després d’una 
fase de consultes preceptives a les administracions públiques afectades20 i al públic interessat21. 

                                                 
16Abans, el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Actualment, el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
17  Els tràmits d’avaluació ambiental del planejament territorial i de l’urbanístic o de la planificació sectorial (plans de mobilitat, plans de 
regadius, plans d’equipaments comercials, etc.) segueixen unes pautes bàsiques força similars, si bé amb algunes diferències.  
18Promotor: la persona física o jurídica, pública o privada, que presenta a tràmit els plans o programes objecte d’aquesta llei, o l’òrgan de 
l’Administració pública que inicia d’ofici el procediment per a la tramitació i l’aprovació d’aquests plans i programes i, en conseqüència, que 
ha d’integrar els aspectes ambientals en el contingut del pla o programa mitjançant un procés d’avaluació ambiental. 

19 Document de referència: el document elaborat per l’òrgan ambiental que determina el contingut de la informació que cal tenir en compte 
en l’informe de sostenibilitat ambiental, els quals s’han d’establir en funció del tipus i l’escala del pla sotmès a avaluació. Estableix els 
principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la modificació i l’avaluació del 
pla. 



En el cas del planejament urbanístic el termini per a emetre el document de referència, inclosa la fase de consultes, és 
de dos mesos des de la recepció de l’avanç22.  

Des de l’entrada en vigor de la Llei 6/2009, el departament competent en matèria d'urbanisme ha de lliurar, en el 
termini d’un mes, un informe urbanístic i territorial (que el document de referència haurà d’incorporar com a annex) 
amb la valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible.  

3. Elaboració de l'informe de sostenibilitat ambiental (que s'incorporarà al pla que es someti 
a aprovació inicial), informació pública i consultes 
Posteriorment, una vegada finalitzada la redacció del pla per a la seva aprovació inicial, en el cas del planejament 
territorial i urbanístic23, es sotmet a informació pública durant un període mínim de 45 dies, es formules les 
corresponents consultes i s'hi recullen els informes preceptius, entre els quals els determinats en el document de 
referència i generalment el de l’òrgan ambiental. El pla ha d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) 
corresponent, en què s’avaluen amb detall les implicacions ambientals de les seves determinacions a partir de les 
indicacions establertes al document de referència. 

Cal remarcar en aquest punt que la participació ciutadana hi va més enllà de la clàssica fase d'informació pública, en 
la mesura que es transmuta o cohabita amb les consultes. Ho ha precisat, en la seva sentència de 13 d'abril de 2010 (8è 
fonament de dret), el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana: “Posteriormente, a nivel de 
legislación básica estatal, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y 
Programas en el medio ambiente , traspone la Directiva 2001/42 / CE, de 27 de junio, conocida como de "Evaluación 
Ambiental Estratégica", entrada en vigor que ocurrió el 29 de abril de 2006, es cuando se acoge la técnica de 
evaluación denominada Evaluación Ambiental Estratégica que se traduce, entre otras, en un incremento de la 
participación (art. 7 de la Ley, en relación con el art. 10 y en la emisión de un informe de sostenibilidad ambiental, 
según el art. 8) más allá de la clásica fase de información pública a que se refiere hoy el art. 86 de la LRJAP-PAC, en 
la medida en que bajo los nuevos parámetros de protección ambiental la misma se transmuta o cohabita con las 
consultas a que se refiere el art. 10 de la Ley 9/2006, citada.” 

Val a dir que la Llei 9/2006, de 28 d'abril, amplifica la intervenció del públic interessat. La qual cosa exigeix dur-hi a 
terme consultes, més enllà de l'escuàlida i tradicional fase d'informació pública, la qual cosa es tradueix (1) en la 
mateixa avaluació ambiental i (2) en l'informe de sostenibilitat, i en un augment de la participació i consulta del 
públic interessat. Així ho ha declarat el mateix Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la seva 
sentència de 22 de març de 2010 (6è fonament de dret): “[...]pues el sentido de la EAE es promover un desarrollo 
sostenible y adelantar la evaluación de los efectos ambientales de un plan o programa a un momento anterior al de la  
consideración o ejecución de un proyecto, pero ante todo dar un mayor protagonismo a la participación del público 
interesado. Pues a pesar de los paralelismos con la evaluación de impacto ambiental (pensada para proyectos, caso 
del campo de golf) las derivaciones procedimentales y tutitivas son otras en la medida en que la Ley 9/2006 amplifica 
tanto la intervención del público interesado (exigiendo la celebración de consultas,más allá de la escuálida y 
tradicional fase de información pública) lo que se traduce en la misma evaluación ambiental y en el Informe de 
sostenibilidad que exige la citada Ley, y en un aumento de la participación y consulta del público interesado.”24 

4. Presentació d'una proposta de memòria ambiental (abans de l'aprovació provisional del 
pla) i resolució de l'òrgan ambiental 
Un cop finalitzat el període d’informació pública, rebuts els informes de les administracions afectades, i analitzades 
les al·legacions i aportacions o respostes a les consultes realitzades, es prepara una nova versió del pla destinada a 
l’aprovació provisional25 o a la definitiva. En ambdós casos, el promotor ha d’elaborar una proposta de memòria 
                                                                                                                                                                                                
20 Administracions públiques afectades: administracions públiques amb competències específiques en biodiversitat, població, salut humana, 
fauna, flora, terra, aigua, aire, factors climàtics, béns materials, patrimoni cultural, inclòs el patrimoni històric, paisatge, ordenació del territori 
i urbanisme. 
21 Públic interessat: la persona física o jurídica en la qual es dóna qualsevol circumstància de les que estableix l’article 31 de la Llei de 
l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. També s’entén 
per públic interessat la persona jurídica sense ànim de lucre que té com a finalitats acreditades en els estatuts, entre altres, la protecció del 
medi ambient en general o la d’alguns dels seus elements en particular i aquestes finalitats poden ésser afectades pel pla o programa de què es 
tracti, i que fa dos anys que està constituïda legalment i exerceix d’una manera activa les activitats necessàries per a assolir les finalitats que 
estableixen els seus estatuts. 
22  En altres tipus de plans i programes, el document de referència s’ha de notificar al promotor en el termini d’un mes des de la finalització 
de la fase de consultes. 
23 En el cas del planejament sectorial, quan se n'hagi elaborat una versió tècnicament completa. 
24Lamentablement, l'experiència indica que alguns ajuntaments -sort que cada dia menys en el panorama municipal català- encara no han 

acabat d'assimilar aquest agument de la participació i consulta del públic interessat a què es refereix la jurisprudència citada. 
25 Aquest supòsit s’esdevé sempre en el cas del planejament urbanístic, però no necessàriament en altres tipus de plans. 



ambiental en què farà una valoració general de tot el procés d’avaluació i de les millores ambientals introduïdes al 
llarg de la tramitació26.  

La memòria ambiental ha de ser objecte d’una resolució de conformitat per part de l’òrgan ambiental en un termini 
d’un mes, si es tracta de planejament urbanístic27, perquè es produeixi l’acte formal següent d’aprovació del pla.  

La memòria ambiental i l’acord de l’òrgan ambiental són requisits previs i indispensables per a l’aprovació vàlida d’un 
pla o programa, o d’una modificació, sotmesos a avaluació ambiental. Les determinacions contingudes a la resolució 
ambiental han de ser incorporades al pla o programa; si no és així, la seva no-inclusió ha de ser motivada. 

Així, des del punt de vista jurídic, l'acord de l'òrgan ambiental és un acte preceptiu quant a la seva emissió28. La 
doctrina s'hi planteja un interrogant del major interès: en cas que la resolució sobre la memòria ambiental no s’hagi 
dictat, hi resulta aplicable la tècnica del silenci administratiu per a determinar l’eventual sentit de la resolució, a fi de 
continuar amb el procediment substantiu? La resposta ha de ser negativa: el procediment d’AAE finalitza amb un acte 
que no és definitiu, sinó de tràmit; per la qual cosa no hi és aplicable el règim del silenci, pensat per als actes 
definitius. Per tant, si hi manca la resolució no és aplicable el règim del silenci pel que fa al procediment d’AAE. 

Llavors, ¿per què la Llei no ha establert que quedin en suspens els terminis per a l’aprovació del pla per silenci, en tant 
que el procediment d’AAE no hagi arribat al tràmit de la resolució sobre la memòria ambiental? I encara: ¿per què la 
Llei bàsica estatal no va previure-hi la mateixa mesura continguda al seu art. 11.6, segons el qual els terminis previstos 
en la normativa reguladora de l’aprovació del pla quedaran en suspens fins que concloguin les negociacions del 
procediment de consultes transfrontereres? 

En qualsevol cas, en un procediment relatiu a la declaració d'impacte ambiental (DIA) d'una autorització d'obres en 
zona de policia i domini públic hidràulic, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid (sentència de 2 
de febrer de 2006) acordà suspendre la tramitació de l'autorització fins que l'òrgan ambiental no en tramités i emetés 
la DIA corresponent. 

5. Presa en consideració en l'acord aprovatori del pla  
La presa en consideració de l’ISA, la memòria ambiental i l’acord de l’òrgan ambiental s’han de fer constar en l’acord 
aprovatori del pla mitjançant una declaració específica en què, en el cas de discrepàncies amb els resultats de 
l’avaluació ambiental, l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva haurà de justificar-ne els motius i les mesures 
adoptades. 

6. Seguiment i supervisió ambientals dels efectes del pla 
A l'article 29 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, s'estableix que el promotor del pla és el responsable de dur a terme el 
seguiment dels efectes sobre el medi ambient que comporta l’aplicació o l’execució del pla. En els supòsits de plans 
de promoció privada, el responsable d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la tramitació del procediment 
d’elaboració i d’aprovació del pla. 

En aquest seguiment ambiental hi participa l’òrgan ambiental corresponent. A aquest efecte, en els supòsits en què la 
legislació sectorial que regula el pla estableixi un òrgan específic de seguiment, aquest és l’encarregat de donar 
compte a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb la periodicitat que estableixi la memòria ambiental. En la 
resta de supòsits, atenent la transcendència del pla o programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la resolució sobre 
la memòria ambiental, la necessitat de designar un director o directora ambiental de seguiment del pla o una comissió 
mixta de seguiment. 

D'acord amb l'article 29 de la mateixa Llei 6/2009, l’òrgan ambiental és el responsable de la supervisió dels efectes 
ambientals de l’aplicació dels plans, de rebre els informes periòdics de seguiment i d’identificar amb promptitud els 
efectes adversos no previstos per tal que es puguin adoptar les mesures compensatòries o de reparació adequades, que 
s’han de notificar sempre al promotor. La tasca de supervisió s’ha d’adaptar a les necessitats del pla concret. 

Si en el marc de les tasques de supervisió s’adverteix la desviació o l’incompliment de les determinacions ambientals 
incorporades en el pla, o apareixen efectes adversos addicionals no previstos, es poden convocar comissions paritàries 
entre el promotor i l’òrgan ambiental per a determinar les actuacions que s’han de dur a terme. 

 
 
 

                                                 
26 Memòria ambiental: el document elaborat pel promotor que valora com s’ha dut a terme la integració dels aspectes ambientals durant el 
procediment d’avaluació ambiental del pla, l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i el resultat de les consultes i com aquestes 
s’han pres en consideració. Conté, així mateix, una previsió sobre els impactes significatius de l’aplicació del pla, i les determinacions finals 
que cal incorporar-hi. 
27En altres tipus de plans aquest termini és de tres mesos.  
28 A diferència del document de referència, que és de preceptiva sol·licitud, però no de preceptiva emissió. 



Figura 1 

EL PROCEDIMENT DE DECISIÓ PRÈVIA 

 

 
 
 
 

Figura 2 

EL PROCÈS D'AVALUACIÓ 

 

 
 
No volem deixar d'esmentar breument les principals novetats que es preveuen, pel que fa a l’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic, en el Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

� En el marc normatiu vigent, el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics es troba regulat, en part, a 
la legislació ambiental (Llei 6/2009, de 28 d’abril) i, en part, a la legislació urbanística (el Reglament de la Llei 
d’urbanisme conté la concreta regulació de la integració del procés d’avaluació en el procediment urbanístic). En el 

2. 2. ConsultesConsultes →→→→→→→→
Document de referDocument de referèènciancia

3. 3. ISAISA →→→→→→→→
AprovaciAprovacióó inicialinicial
→→ ConsultesConsultes + + 

InfInf.. ppúúblicablica

4. 4. Proposta de memòria ambientalProposta de memòria ambiental + + 
proposta a aprovar provisionalment proposta a aprovar provisionalment 

((++ infs. infs. ddeterminantseterminants --LSLS-- dd’’ACA, ACA, 
Costes, Carreteres, etc.)Costes, Carreteres, etc.)

→→ResoluciResolucióó de conformitat de conformitat sobre MAsobre MA
→→→→→→→→ AprovaciAprovacióó provisionalprovisional

1. 1. AvanAvançç del pla, del pla, 
amb amb ISA preliminarISA preliminar

5. 5. AprovaciAprovacióó definitivadefinitiva ++
DeclaraciDeclaracióó

de presa en consideracide presa en consideracióó
de lde l’’ISA i la MAISA i la MA

2. En 15 dies, compleció
o concreció de la 
documentació

3. 3. L’òrgan ambiental
(OA) fa consultes 

durant 1 mes

4. Atesos el resultat
i els criteris de l’annex 2, en 1 mes

l’OA decideix si hi cal AAE

1. Sol·licitud del 
promotor a l’òrgan
ambiental, amb la 
documentació de l’art. 
15 Llei 6/2009



Projecte de llei la regulació del procediment d’avaluació ambiental es concentra en la legislació urbanística. Es 
modifica l’apartat 4 de l’article 14 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
que passarà a establir que l’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regularà per la legislació urbanística 
en els aspectes relatius al procediment i al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

En relació amb això, sembla que el Text refós en projecte dedicarà alguns dels seus preceptes al procediment 
d’avaluació ambiental dels plans urbanístics mentre que, mitjançant les seves disposicions transitòries, mantindrà 
en el Reglament de la Llei d’urbanisme la concreció de la regulació del procediment esmentat. 

� Es preveu un canvi important en la fase de valoració de la memòria ambiental del pla. Actualment només hi intervé 
l’òrgan ambiental. Però en el Text refós en projecte es preveu exigir a més, en aquesta fase, un nou informe 
urbanístic i territorial a emetre (en el cas de plans tramitats pels ens locals) pel departament de la Generalitat 
competent en matèria d’urbanisme. Aquest informe urbanístic i territorial versarà sobre els aspectes del pla relatius 
a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal per tal que puguin ser considerats en el 
subsegüent acord d’aprovació.  

En el cas de plans especials urbanístics, de plans de millora urbana i de plans parcials urbanístics a què es refereix 
l’article 81.1, aquest informe complirà les funcions i tindrà els mateixos efectes de l’informe l’article 87.1 del Text 
refós estableix que, després que aquell planejament derivat hagi estat objecte d’aprovació inicial, l’ajuntament ha 
de sol·licitar a la comissió territorial d’urbanisme que escaigui. 

� Actualment el termini per a emetre la valoració sobre la memòria ambiental del pla és d’un mes. En el nou Text 
refós que resulti de la modificació, el termini passarà a ser de tres mesos des de la recepció de la proposta de 
memòria ambiental. 

 
 

IV. Experiència i balanç de l'AAE 
Als països del nostre entorn es mira d’avançar en el debat sobre l'avaluació a través d'un examen reflexiu de la seva 
pràctica. És a dir, amb mètodes i lògiques d'avaluació adreçades a una millor comprensió de l'avaluació mateixa. A 
aquest efecte, s’assenyala que l’anàlisi de l’AAE del planejament urbanístic hauria de partir del reconeixement de la 
seva triple naturalesa: procediments, processos i producte.  

A l’hora d’articular una metodologia adient per a aqueixa reflexió, des d’una experiència prou propera a la nostra com 
la italiana hom ha proposat de deconstruir els textos dels documents ambientals29 en dimensions semàntiques, a fi de  
distingir-ne el típic i l'excepcional. El següent pas consisteix a reflexionar sobre un conjunt provisional de dimensions 
que permet caracteritzar semànticament els discursos de l’AAE en el marc de la planificació urbanística. 

A partir d’aquelles que gaudeixen d’un consens creixent en la literatura internacional sobre la matèria, Bonifazi i 
Rega30 han elaborat un llistat de les dimensions a tenir en compte i dels principals conceptes vinculats amb cadascuna 
d'elles. Amb alguna precisió en atenció a l’AAE catalana, podem veure'ls a la taula 4. 

Taula 4 
 

DIMENSIÓ SEMÀNTICA principals conceptes vinculats 
INTEGRACIÓ Coordinació entre el planejament i l’avaluació; influència de l’avaluació en els 

resultats finals 

TREBALL EN XARXA Col·laboració entre les diferents administracions involucrades en el 
planejament; participació del públic interessat; comunicació efectiva 

VISIÓ ECOSISTÈMICA Holisme (en comptes de reduccionisme); capacitat de càrrega; perspectives 
temporals, etc. 

EQUITAT (JUSTÍCIA) Valors; inclusió social; equitat intergeneracional i intrageneracional; justícia 
ambiental 

                                                 
29 En el cas català, es tractaria dels avenços, informes ambientals, memòries ambientals, documents de referència... 
30 BONIFAZI, A. i REGA, C.: op. cit. 



DIMENSIÓ SEMÀNTICA principals conceptes vinculats 
ADAPTABILITAT Etapes; enfocaments diversos; sincronització entre els diferents procediments; 

mètodes; alternatives; impactes 

CARÀCTER CÍCLIC Seguiment de l’execució dels plans; indicadors; sistemes d’informació; 
feedback o realimentació de l’avaluació 

GOVERNANÇA Sinèrgies de l’AAE amb altres processos d’avaluació o de gestió; integració de 
les polítiques ambientals, socials i econòmiques; estratègies d’aplicació 

EXCEL·LÈNCIA Centrar-se en allò important; oportunitat; cost-efectivitat 

RESPONSABILITAT Estatus legal de l’avaluació ambiental estratègica; independència; 
subsidiarietat (enfront de jerarquia); transparència 

APRENENTATGE Coneixement (knowledge) i cognició (cognition); aprenentatge mutu entre 
diverses organitzacions; reflexivitat (adquisició de referents comuns) 

 
Les millors avaluacions sobresortiran en eficàcia, qualitat, integració i aprenentatge. 

Malgrat la diversitat terminològica i interpretativa, diversos treballs sobre l’AAE han aconseguit fixar-ne un seguit de 
criteris d'eficàcia. 

Des del punt de vista del procediment, l'eficàcia de l'AAE se centra a establir una sèrie de passos que el procés ha de 
tenir en compte, amb independència del sistema de planejament o del context institucional concret en què s’emmarqui. 
Aquesta és la línia que adoptà, per exemple, la Directiva 2001/42/CE.  

La major part dels estudis sobre l’AAE han posat èmfasi en la seva importància com a procés: des d’aquesta 
perspectiva, com més reeixida sigui l’AAE a l’hora de modificar la manera de prendre les decisions, obertament i 
participativa, més efectiva resultarà. Un lloc comú en el debat internacional és que aquí el procés és més important 
que el producte. 

Més recentment, alguns autors han qüestionat parcialment aquest punt, demanant als professionals i als investigadors 
que reenfoquin el debat sobre el producte, és a dir, sobre el resultat del procés d'avaluació ambiental estratègica. 
Aquests autors afirmen que no hi ha cap garantia que la participació condueixi a prendre decisions ambientalment més 
sostenibles, més que més si el procés s’orienta a la creació de consens. En aquesta línia, l’AAE és efectiva si el pla 
incorpora elements sòlids de sostenibilitat i de justícia ambiental31.  

Per tant, l’eficàcia de l’avaluació ambiental estratègica es pot contemplar des de dos punts de vista:  

• Basant-nos en el concepte de qualitat: una "bona AAE" segueix els principis rectors majoritàriament acceptats; o 
bé 

• Fixant-nos en els resultats de l'avaluació ambiental: una "bona AAE" reeix a dirigir el pla cap a línies d’acció més 
favorables al medi ambient. 

Això pel que fa a l’AAE en general. En el camp específic de l’avaluació del planejament urbanístic, els conceptes 
d’eficàcia i qualitat es poden elaborar i explicar millor en termes d’integració i aprenentatge.  

La integració és una altra paraula clau en la doctrina sobre l’AAE, però es presta a diverses interpretacions. També cal 
anar amb compte amb les interaccions entre les diferents disciplines. Sovint els professionals que redactaran els 
informes i memòries ambientals provenen d’àmbits que estudien el medi (ambientòlegs, geògrafs, agrònoms, etc.), 
mentre que els planificadors urbanístics solen ser arquitectes i enginyers. Aquests últims beuen d’un cos estructurat de 
coneixements tècnics i jurídics encaixat en pràctiques administratives i institucionals que en la pràctica tot just acaben 
de començar a evolucionar del vell planejament de l’espai a la governança del territori. Per això l’aprenentatge ha 
esdevingut crucial per a avaluar l’eficàcia i la qualitat de l'avaluació ambiental dels plans urbanístics. Un aprenentatge 
que pot entendre's com: (1) l'intercanvi de coneixements entre experts; (2) la transferència de coneixements cap a/des 
de la comunitat local; i (3) l'establiment de noves rutines dins de l’aparell tècnic-administratiu municipal, amb la 
consegüent creació d’oportunitats per al diàleg entre les diferents administracions amb competències sobre el territori. 

La integració del pla i l’avaluació ambiental, ja des del primer moment, constitueix un dels principis rectors més 
destacats de l’AAE. L’experiència demostra que, com més matinera és aqueixa integració, l’AAE influeix més en el 
                                                 
31 Això no significa, precisen els autors citats, anar contra una àmplia participació en el procés d'AAE sinó, ben al contrari, subratllar que 
sovint els processos de participació esdevenen escenaris on prevalen, al capdavall, grups o interessos poderosos. La qual cosa tampoc no s’ha 
d’ignorar. 



planejament. En aquells casos en què l’avaluació s’ha integrat des del primer moment en la proposta de planejament32, 
aquella ha contribuït al desenvolupament de la visió i els objectius del pla. En un altre cas, l’avaluació no ha jugat cap 
paper en l’establiment de l’estratègia del pla, i la seva funció s’ha limitat a proposar-hi mesures correctores i 
compensatòries.  

Una exigència específica, provinent de la Directiva 2001/42/CE, és que l’informe ambiental inclogui un resum del 
contingut del pla33. Ha costat una mica que això es porti a terme de manera natural i sistemàtica. En fer-ho, però, 
l’informe ambiental mira de fer més explícits els objectius i les línies mestres de l’actuació sistematitzant l’aparell, de 
vegodes retòric, dels plans. Sembla que això −aquests aclariments ad usum Delphini− s’erigirà en una important 
funció de l'avaluació ambiental en el planejament urbanístic34. 

La documentació ambiental sol ser elaborada per equips de consultors externs que pertanyen a diferents camps: 
l’arquitectura, la biologia, les ciències ambientals i les enginyeries forestal o agronòmica són les disciplines més 
presents entre els avaluadors. Doncs bé: més que no el marc regulador que la legislació ha establert per a l’AAE, seran 
els bagatges professionals els que moltes vegades influiran d’una manera més significativa en l’enfocament 
metodològic de l’avaluació. En relació amb això, cal tenir present també que l’estreta col·laboració entre 
planificadors i avaluadors és un altre criteri àmpliament acceptat de l’eficàcia de l’AAE. 

La participació del públic apareix, probablement, com un dels punts més febles de la planificació actual i dels 
processos d'avaluació, en comparació amb els requeriments de la Directiva 2001/42/CE i d’altres normes 
internacionals.  

A més, fins i tot quan s’hi adopten determinades formes de participació, sovint no en queda cap empremta en els 
documents ambientals. D’una altra banda, si la participació dels interessats en el procés de planificació ja es produeix 
en un percentatge força baix de casos, encara són menys aquells en què el resultat de les consultes és tingut en compte 
a la versió final del pla. A Catalunya, aquesta constatació pot donar la impressió a alguns professionals i funcionaris 
que actualment la pràctica de la participació s’entén com una part més del procés d’aprovació del planejament, més 
que no com una tasca específica dins del procés d’AAE. 

Per la mateixa raó, sovint no és possible esbrinar, a partir dels documents ambientals, quins grups de ciutadans s’hi 
han involucrat, si la seva participació ha estat ocasional o bé reiterada, i quins punts del pla o del procés d'avaluació 
han discutit (els objectius, l’abast de l'avaluació, les alternatives, les mesures correctores, etc.).  

A la primavera de 2007, justament vam mirar d'evitar aquestes mancances en redactar el document de referència 
corresponent a la modificació puntual del POUM de Tortosa (Baix Ebre) a la zona de Mas de Xies -Vinallop-, atesa la 
inusual participació pública que s'hi havia produït tot just presentat l'avanç que n'encetava el procediment d'avaluació 
ambiental estratègica. Aquest document de referència està disponible en format pdf a: http://www.gencat.cat/ 
mediamb/info_part/doc_ref/ebre/07032_tortosa.pdf 
L’experiència permetrà valorar, però, les iniciatives que s'endeguin per a aprofundir en la participació ciutadana en la 
línia de la Directiva, com ara les que busquen explotar les potencialitats d’internet: el desplegament d’una plataforma 
web en el marc de la promoció de l’e-democràcia, el foment del diàleg entre ciutadans i institucions mitjançant l'ús de 
múltiples eines (fòrums de debat, llistes de correu electrònic, enquestes públiques, qüestionaris, etc.). S’hi discuteixen 

                                                 
32 Εstic pensant, per exemple, en sengles modificacions puntuals dels planejaments generals de dos municipis, que es tramitaven 
simultàniament al pla parcial urbanístic per a la instal·lació d’una foneria. 
33 A Catalunya ja ha de complir aquesta exigència l’informe ambiental preliminar. 
34 Sovint −especialment en iniciar-se l'avaluació de plans d’ordenació urbanística municipal (POUM)− molts d’arquitectes interpretaven que 
l’òrgan ambiental els estava demanant aquella còpia de l’avanç del pla general a què es referia l'article 125 del Reglament de Planejament 
estatal de 1978. De molt bon grat s'hi ha fet una constant pedagogia, subratllant que l'òrgan ambiental s'estava referint no pas a aquell precepte 
estatal −el qual, no cal dir-ho, resulta força familiar als arquitectes redactors de plans−, sinó a l’art. 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’urbanisme, el punt 2 del qual detalla el contingut de l’avanç a presentar per a iniciar l’AAE: 106.2 
L’avanç de l’instrument de planejament ha de contenir: a) Els objectius i els criteris generals del pla. b) Una 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. c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació. d) Si l’instrument de planejament està sotmès a 
avaluació ambiental, un informe ambiental preliminar […]. Posteriorment, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, ha aclarit que cal presentar-ne una 
còpia en suport informàtic i una altra en paper. En reclamar-ne aquesta última, un dia s'esdevingué que l'arquitecte redactor del POUM trucà 
per telèfon a l'òrgan ambiental per a preguntar quins criteris ambientals se seguien a l’hora de demanar tanta documentació impresa amb el 
consegüent malbaratament de paper, i dir que no estava disposat a imprimir-ne més, que ja n'havia tramès a l’ajuntament tantes còpies com 
calia. Quan se li va precisar que es tractava d’una exigència de la Llei, encara va ser pitjor. Així que se li va esmentar l'apartat 2 de l'article 17 
de la Llei 6/2009, la cosa ja va sortir de mare: el professional s'enfilà per les parets, fins al punt d’anunciar que enviaria tot seguit un correu 
electrònic al nou president de la Generalitat, per a protestar pels “entrebancs burocràtics” que se li estaven ficant a la seva tasca planificadora. 
I tot això davant la perplexitat del seu interlocutor, que mirava d'apaivagar aquella reacció tan fora de lloc... i que no va sortir de la seva 
estupefacció fins que va sospitar que allí hi havia un malentès. Efectivament: quan l'arquitecte s'adonà que no se li estava requerint una còpia 
sencera del POUM en paper, sinó solament de la “documentació ambiental”, s'hi disculpà de seguida, ostensiblement alleujat pel fet que es 
tractés de tan poca cosa (!?). 



les principals qüestions en joc i les propostes del pla, i s’hi identifiquen les opcions alternatives, a la percaça d'una 
posició comuna o d’àmplia acceptació. 

També cap la possibilitat d’establir un doble procés: primerament, tallers de planificació participativa en què diversos 
interessats seleccionats contribueixin a establir els objectius del pla i a discutir-ne les opcions estratègiques. Un segon 
nivell de participació podria assemblar-se més a les consultes tradicionals o a les reunions divulgatives de les 
propostes del pla, però adreçant-se explícitament als grups que habitualment s’han vist marginats del procés de 
participació (gent gran, dones, joves, classes humils, etc.) mitjançant la programació de reunions públiques dedicades 
a ells.  

Valdria la pena estudiar la influència real d’aquests o d’altres processos de participació en el resultat final dels plans. 

El canvi en les formes de col·laboració entre les diferents administracions sí que reflecteix potser el camí cap a un 
sistema de planificació més dialèctic, en què diferents nivells de govern porten a terme algunes accions de 
planificació. Un cop més, aquest aspecte no sempre es veu reflectit del tot en els documents ambientals, ja que el 
paper que juga l’AAE en aquest procés encara no és gaire important. 

Rega i Bonifazi han constatat que la immensa majoria dels casos objecte d'estudi es presenten com a avaluacions 
suposadament lliures de valors, atès que no hi ha cap espai per a qüestionar-ne les motivacions, propòsits i 
conseqüències, llevat d’una referència genèrica a la sostenibilitat o a una adequada gestió ambiental, a tall de 
conceptes fàcils que no requereixen cap explicació.  

Decebuts perquè no s'hi manegen valors explícitament, han intentat llegir entre línies per tal d'identificar-ne les traces 
subjacents en la documentació ambiental. I han observat que, curiosament, la preocupació pel benestar de les persones 
supera totes les altres, seguida per la contemplació de la gestió ambiental i del funcionament dels ecosistemes com a 
comprensions de la complexitat centrades, respectivament, en els éssers humans i en allò que els envolta. Ho 
corrobora la rellevància, en un segon pla, de conceptes com ara risc i contaminació.  

Un pas endavant cap a una avaluació sensible a les desigualtats seria assignar valors i responsabilitats als diferents 
grups i organitzacions. Però els escassos intents d’identificar actors urbanístics rellevants no arriben a vincular-los 
amb els punts de vista en conflicte35. 

A casa nostra, en l'opuscle Balanç i perspectives de l'avaluació ambiental a Catalunya (DMAH, 2010)36, que 
seguirem aquí, s'ha abordat una primera valoració de la incidència de l’avaluació ambiental en relació amb els plans, 
programes i projectes. S'hi conclou que, sens dubte, ha de ser positiva, per bé que la mesura de la seva influència 
efectiva sobre la matriu territorial i l’evolució dels diversos vectors socioambientals és certament complexa i difícil de 
quantificar. 

Els principals factors que, segons l'estudi esmentat, dificulten o limiten aquesta valoració es poden sintetitzar així: 

� L’avaluació ambiental, si més no actualment, no incideix sobre tots els nivells de decisió possibles, com ara 
les polítiques públiques o els actes legislatius, i tampoc no pot normalment incidir, per definició, en les 
actuacions privades dels agents socioeconòmics i la ciutadania en general. 

� Les determinacions establertes en les resolucions ambientals (plans i programes) i declaracions d’impacte 
(projectes) tenen una força legal efectiva important, però no absoluta. En alguns casos, poden no ser 
incorporades en l’aprovació definitiva de plans, programes i projectes si els actes aprovatoris estan 
degudament motivats, quan la concurrència d’altres circumstàncies d’índole socioeconòmica o d’interès 
públic comporti la decisió política de prioritzar-les sobre les ambientals. 

� L’efecte de l’AAE és diferit per a bona part dels aspectes avaluats, i es relaciona amb la celeritat amb què 
s’executi o s’implanti el pla o programa corresponent. Poden passar molts anys entre l’aprovació definitiva 
d’un pla i la seva execució completa. 

� La revisió i actualització contínua de plans i programes i les interaccions entre diferents figures de 
planificació que s’encavalquen o es relacionen parcialment en fa més complex el seguiment al llarg del 
temps i la valoració de les determinacions ambientals inicials. 

                                                 
35 Atès que l'equitat intergeneracional no s'hi aborda obertament, no hi ha més remei que fixar-se en alguns dels seus components. La 
utilització de recursos no renovables, igual que l’ús insostenible dels renovables, romanen a l'abast dels avaluadors perquè els incloguin entre 
les seves preocupacions, però no arriben a influir en el debat. Les perspectives a llarg termini no s'estenen més enllà de la vigència dels plans 
urbanístics. Pel que fa a l'equitat intrageneracional, els únics aspectes substancials formen part de la formació cultural i professional dels 
urbanistes: l’accessibilitat dels equipaments i serveis públics, per exemple. La justícia ambiental ha estat tradicionalment lligada a una 
perspectiva espacial, i no és cap sorpresa que en les seves anàlisis els avaluadors hagin reconegut la distribució desigual de "costos i 
beneficis." Tanmateix, ni tan sols la cohesió territorial com a tal no juga un paper rellevant en la valoració general. 
36Citat a la bibliografia. 



� La multiplicitat d’agents implicats en l’execució efectiva de plans, programes i projectes complica sovint 
garantir l’homogeneïtat en la interpretació i aplicació de les determinacions resultants dels processos 
d’avaluació ambiental. 

� La dificultat de desagregar la contribució de l’avaluació ambiental en l’evolució d’indicadors territorials i 
ambientals de caràcter general és evident tenint en compte l’abast de l’avaluació ambiental. 

� El poc temps transcorregut des de la posada en marxa de l'avaluació i de l'organització administrativa ad 
hoc, cinc anys, no permet disposar d’una perspectiva suficient. 

Tots aquests factors no permeten actualment establir una valoració quantitativa de l’efecte global de l’avaluació 
ambiental37. Tanmateix, el Balanç considera indubtable és que l’avaluació ambiental sí que ha jugat un paper decisiu:  

� Induint canvis en la cultura de la planificació i la projectació i en el model de creixement  

� Incorporant d’una visió proactiva i preventiva dels aspectes ambientals des de les fases inicials de tramitació 
de plans, programes i projectes, tot superant visions limitades a intentar la correcció a posteriori dels 
impactes ambientals. 

� Millorant la integració de les polítiques sectorials i la coordinació de les administracions afectades 

� Fomentant eines i processos de consulta i participació: les consultes a agents implicats i la participació 
pública constitueixen dues de les premisses de l’avaluació ambiental, i els mecanismes de tramitació han 
previst mecanismes concrets en aquest sentit. 

De fet, sí que hi ha una clara evidència qualitativa que l’avaluació ambiental ha contribuït a millorar, o a evitar que 
evolucionessin més desfavorablement, els diferents vectors socioambientals. Evidència que és també quantitativa quan 
s’analitza l’efecte de casos concrets sobre vectors específics. Vegem-ne una petita mostra -que inclou planejament 
general i també derivat- corresponent a la demarcació de les Terres de l'Ebre: 

� Avaluació ambiental del POUM de l’Ampolla (Baix Ebre): 

El POUM de l’Ampolla preveia la classificació com a sòl urbà transitori de determinades àrees residencials 
disperses pel terme municipal, de manera que les normes urbanístiques del POUM possibilitaven que aquests 
sòls mantinguessin la condició de sòl urbà. En total, aproximadament 162 ha separades del nucli.  

Com a conseqüència de l’avaluació ambiental del POUM, el planejament urbanístic municipal va passar a 
classificar com a sòl no urbanitzable aquestes àrees residencials disperses, fet que es va valorar positivament 
en la resolució sobre la proposta de memòria ambiental.  

D’altra banda, es preveia l’ordenació d’una àrea d’equipaments de 23,7 ha que contradiu els principis de 
compacitat i contigüitat amb els nuclis urbans i d’estalvi i utilització eficient del sòl, dificulta l’accés als 
serveis i la seva ubicació interromp l’únic connector ecològic existent entre el sòl lliure interior i el sòl lliure 
deltaic, cosa que reforça l’efecte barrera de les infraestructures viàries existents en el municipi, per la qual 
cosa es va donar la conformitat del DMAH condicionada a classificar com a sòl no urbanitzable aquesta àrea 
d’equipaments. 

� Avaluació ambiental del Pla parcial urbanístic Riumar IV-I, TM de Deltebre (Baix Ebre): 

La urbanització Riumar ocupa un espai de la costa del delta de l’Ebre altament sensible ambientalment, al 
costat de les maresmes del Garxal. És una herència d’una actuació denominada Centro Turístico de Interés 
Nacional promoguda en els anys 60 i 70 del segle passat.  

La proposta actual de PPU Riumar IV-I de Deltebre preveia la cessió a l’Ajuntament, per a sistema d’espais 
lliures, de l’espai nord-oest de l’àmbit, inclòs en la xarxa Natura 2000, i el desenvolupament d’una zona en 
continuïtat amb la trama urbana de sòl d’ús residencial, hoteler i comercial.  

Malgrat les determinacions introduïdes en el procés d’avaluació ambiental, hi havia importants aspectes 
ambientals que no s’hi havien integrat prou i d’altres que no justificaven la viabilitat ambiental de la proposta 
del PPU presentada, per la qual cosa es va resoldre no donar la conformitat del DMAH a la proposta de 
memòria ambiental.  

D’una banda, la qualificació com a espai lliure privat vinculat a l’ús hoteler d’un espai inclòs en el PEIN i en 
la xarxa Natura 2000 no garanteix la conservació dels valors naturals a preservar. A més, l’espai on es 

                                                 
37 Val a dir que el Balanç esmentat fa tot seguit una precisió important: “Cal preguntar-se, però, si aquest tipus de valoració quantitativa 
global és realment necessària. De fet, l’objectiu últim de l’avaluació ambiental és incorporar i optimitzar la dimensió ambiental en el pla, 
programa o projecte al larg del procés de tramitació corresponent. En la mesura que el procés s’hagi dut a terme de manera adequada, és 
evident que l’execució d’aquestes figures es farà minimitzant els impactes possibles i contribuirà a la millora a mitjà i llarg termini dels 
indicadors ambientals”. 



concentrava l’activitat urbanística presenta les característiques biòtiques i abiòtiques d’una zona humida. 
Finalment, i d’acord amb l’estudi existent per definir una estratègia de prevenció i d’adaptació al canvi 
climàtic en la zona del delta de l’Ebre, l’espai presenta risc d’inundació per l’increment del nivell del mar i 
per l’afectació de tempestes marines, i, per tant, el desenvolupament del pla solament agreujaria la 
problemàtica existent. Conseqüentment, i atesos els informes de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, es va 
considerar necessari adoptar el principi de precaució, segons el qual, quan hi ha una incertesa en relació amb 
els potencials danys ambientals o socials que puguin ocórrer o sorgir d’una manera de procedir determinada, 
cal evitar el risc38. 

� Avaluació ambiental de la modificació del POUM de Tortosa (Baix Ebre) a la zona de Mas de Xies -
Vinallop-: 

Aquesta actuació consistia en la modificació puntual del planejament general al marge dret de l'Ebre, 
classificant com a sòl urbanitzable delimitat 127,41 hectàrees de sòl no urbanitzable, per a construir-hi una 
urbanització d’ús residencial (1.134 habitatges, amb una densitat de 8 hab/ha), d’un camp de golf de 18 forats i 
serveis complementaris com ara un hotel-spa, zona comercial, club social i esportiu, escola de golf municipal, 
club nàutic públic i zona arqueològica.  

Amb data 4 de maig de 2007 s'hi va emetre el document de referència. En el seu apartat dedicat a la valoració 
ambiental dels objectius i criteris generals de la modificació puntual, de la justificació de les alternatives 
considerades i de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació, l'Oficina Territorial d'Avaluació 
Ambiental (OTAA) hi assenyalà el següent: 

Durant la fase de consultes, com a públic interessat, l’Associació Cultural Casal Popular Panxampla ha dit el 
següent, en relació a l’ISA preliminar i la seva anàlisi d’alternatives:  

“A l’informe en cap moment es té en compte la definició de sostenibilitat. Sovint, al llarg de l’informe, es 
busquen excuses en suposats (no demostrats) beneficis econòmics, en certes planificacions que mai s’han 
arribat a produir, en petites compensacions ambientals,…. No es fa una avaluació clara dels impactes ni un 
anàlisi detallat de totes les possibles solucions. […]  

Al resum d’alternatives s’afirma que es farà un ús més racional de l’aigua del que es fa ara, que l’actuació 
urbanística serà més sostenible, que es farà un ús més racional del sòl que no afectarà al paisatge, que millorarà 
la protecció del jaciment arqueològic i que no tindrà cap efecte sobre la flora i la fauna. Totes aquestes 
afirmacions són incorrectes i es deuen a un anàlisi pobre on pesen més els beneficis econòmics que en podrien 
treure alguns que els paràmetres ambientals que s’estan mesurant.”  

En aquest sentit, tot comptat, caldrà que l’ISA i la proposta de modificació puntual atenguin especialment les 
especificacions que es fan en l’apartat b) del capítol anterior.  

D’una altra banda –i tal com ha apuntat el públic interessat en la fase de consultes [J. A. PÉREZ]–, en la 
documentació presentada la definició de la modificació puntual que es proposa ja hi està molt avançada, de 
manera que en un cas així el Document de Referència pot servir també per fer-ne una valoració ambiental 
prèvia.  

L’avanç de la modificació del planejament de Tortosa que es presenta opta per transformar un sòl agrícola 
d’interès pel seu caràcter de paisatge típic del territori ebrenc (paisatge agroforestal mediterrani on 
s’alternen oliverars, garroferars i ametllerars margenats; camps de cereal i de cítrics; i restes de matollars 
amb pinedes i coscoll) per a dur a terme un model de creixement residencial lax i desvinculat del nucli de la 
ciutat, amb impactes de primer ordre que es fan palesos en un considerable consum d’energia, terra i sòl, i 
representen un increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic, 
entre altres impactes relacionats més amunt.  

A l’avanç presentat –i, consegüentment, a l’ISA preliminar– hi manca una anàlisi d’alternatives que prengui 
en consideració alternatives d’estratègia diferents de les quatre presentades que, llevat de l’alternativa 0, no 
semblen vàlides ni acceptables ambientalment: com ja s’ha dit més amunt, les repercussions d’aquests 
creixements de baixa densitat poden qualificar-se de greus i de gran magnitud pel que fa a tota una sèrie de 
qüestions de caràcter ambiental, social i econòmic, que no sols afecten la ciutat i la seva regió sinó també la 
franja rururbana. 

Cal reiterar aquí com el mateix ISA preliminar (pàgina 132), a l’hora de destacar amb lletres majúscules les 
conclusions d’un dels seus apartats cabdals (B3. JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA), 
subratlla que, ambientalment, s’escull l’alternativa seleccionada “donat que combina el potencial turístic de la 
zona amb el residencial fent un nucli amb doble funcionalitat”, “tot i ser potencialment una activitat poc o gens 

                                                 
38 Balanç i perspectives de l'avaluació ambiental a Catalunya (2010), pàg. 51-52. 



sostenible”, fins al punt que l’ISA preliminar, per a poder crear-hi un nucli eficient, es veu abocat a confiar en 
l’aplicació no sols de les mesures correctores que s’hi descriuen, sinó també en la d’altres mesures a madurar 
més tard en el decurs del procés d’avaluació ambiental.  

Efectivament, d’antuvi ja es tracta d’una actuació “poc o gens sostenible”. Per això l’OTAA –tenint en compte 
els objectius i criteris fixats en aquest document de referència, especialment aquells relatius al (1) foment de 
les estructures urbanes compactes, evitant els models urbans dispersos o difusos, (2) el foment, per tal de 
combatre el canvi climàtic, dels modes de transport sostenibles, dissuadint l’ús del vehicle motoritzat 
individual, i (3) la planificació integrada dels usos i el transport, limitant la urbanització de nous sòls 
residencials amb baixes densitats, a fi d’afavorir l’accessibilitat, reduir la mobilitat obligada i garantir la 
cohesió social i territorial– no pot més que fer una valoració desfavorable de la proposta escollida per 
aquesta modificació puntual del planejament; cosa que pot permetre, en el seu cas, revertir-ne el 
desenvolupament i plantejar nous enfocaments del planejament ambientalment congruents amb les 
consideracions fetes en aquest Document de Referència.  

En conclusió, es pot avançar que, vistos l’ISA preliminar i el conjunt de l’avanç presentats, se’n fa palès que 
la proposta de modificació puntual del planejament escollida no resulta gens compatible amb els criteris i 
objectius ambientals establerts als apartats anteriors d’aquest Document de Referència. 

Fos com fos, aquestes consideracions força matineres -en relació amb les propostes de l'avanç de la 
modificació i, per tant, abans de la seva aprovació inicial- degueren dur els promotors a replantejar-se una 
actuació que resultava tan poc compatible amb els objectius i criteris ambientals establerts al document de 
referència, perquè la tramitació d'aquella modificació puntual del POUM ja ni tan sols va iniciar-se. 

Tot comptat, el que resulta indubtable és que l’avaluació ambiental ha contribuït, entre altres coses, a:  

• Induir canvis en la cultura de la planificació i la projectació i en el model de creixement.  

• Incorporar d’una visió proactiva i preventiva dels aspectes ambientals des de les fases inicials de tramitació de 
plans, programes i projectes, tot superant visions limitades a intentar la correcció a posteriori dels impactes 
ambientals. 

• Millorar la integració de les polítiques sectorials i la coordinació de les administracions afectades. 

• Fomentar eines i processos de consulta i participació: les consultes a agents implicats i la participació pública 
constitueixen dues de les premisses de l’avaluació ambiental, i els mecanismes de tramitació han previst 
mecanismes concrets en aquest sentit. 

En el Balanç i perspectives de l'avaluació ambiental a Catalunya s'han identificat més detalladament les principals 
fortaleses que havia anat adquirint fins a aquell moment (any 2010): 

� Increment de maduresa i professionalització dels equips tècnics implicats en l’avaluació ambiental 
(administració, equips redactors, etc.). 

� Consolidació de procediments, mecanismes i eines formals d’avaluació (Llei 6/2009, guies metodològiques, 
banc de dades, etc.). 

� Elevada capacitat d’incidència en la fase de tramitació: capacitat de condicionar l’aprovació definitiva de 
plans a una resolució favorable, tal com hem vist en els tres casos descrits més amunt.  

� Integració progressiva en el conjunt de polítiques sectorials, i avaluació en cascada. 

� Existència d’un volum cada vegada més gran de planificació que ha estat objecte d’avaluació ambiental, la 
qual esdevé una referència obligada per a la planificació derivada i la seva avaluació ambiental. 

Sense oblidar tampoc les debilitats de l'AAE al nostre país: 

� Incidència parcial, per definició i abast propis, sobre els diferents àmbits de la realitat que incideixen sobre 
el territori i els vectors socioambientals. Bonifazi i Rega també s'han interrogat sobre la integració dels 
aspectes ambientals amb els econòmics i socials en altres experiències europees: allí també, mentre els 
socials guanyen terreny en el discurs de l’AAE, els econòmics en són bandejats39. 

                                                 
39Atès el paper cabdal que juguen els plantejaments econòmics en la planificació urbanística contemporània, llavors resulta que, en l’estat de 
coses actual, s’hi està eludint l’escrutini públic. I, de retruc, el fet que l’AAE defugi les anàlisis econòmiques, quan el cost-efectivitat encara 
figura al capdamunt dels criteris de presa de decisions (si més no, quan es tracta de justificar les opcions), posa en dubte la credibilitat de 
l’avaluació davant dels alcaldes, regidors i funcionaris municipals, tècnics, empresaris i ciutadans, que arriben a creure que al capdavall el que 
compta és l'eficiència i la competitivitat. Tot comptat, quan l’AAE s’ocupa exclusivament de qüestions estrictament ambientals, l’assoliment 
dels objectius de sostenibilitat corre el risc de veure’s afeblit, en la mesura que l’avaluació no s’incorporarà de cap manera a les complexes 
xarxes d’una governança en què els aspectes socials i econòmics es consideren crucials. 



� Limitada capacitat d’incidència més enllà de la fase de tramitació. 

� Manca d’instruments i indicadors específics que avaluïn la qualitat i les contribucions efectives del procés 
d’avaluació ambiental. 

� Dificultat d’establir metodologies i indicadors objectius per avaluar determinades qüestions ambientals 
complexes. 

� Rigideses formals de tramitació inherents al procediment mateix. 

 
 

V. Perspectives de futur 
L'AAE del planejament urbanístic ha de ser cada dia més coherent amb l’esperit de la Directiva. No s'haurien de 
vincular les febleses de l’avaluació amb la major o menor competència dels pobres avaluadors o amb les mancances 
pel que fa a enfocaments metodològics. Segons Rega i Bonifazi, les causes més aviat s'haurien de buscar en la pèrdua 
de vista d'una sèrie de qüestions crucials: 

a) El pla ha de ser entès com el resultat incert del contrast o contraposició de diverses estratègies alternatives 
de desenvolupament urbà; 

b) L’AAE ha de ser acceptada com un mitjà per a donar suport a aquell contrast; 

c) Les autoritats locals han de respectar les motivacions basades en criteris ambientals de sostenibilitat; 

d) L’administració i el públic interessat han d'estar coordinats per a recollir informació i intercanviar 
coneixements; 

e) Cal construir àmbits de presa de decisions de debò i participatius, sense amagar-hi la dimensió del conflicte. 

Probablement cal relacionar aquestes qüestions amb l’actual tipus de governança territorial, en comptes d’atribuir-les a 
cap defecte del procés d’avaluació. Aquesta governança explicaria les notables inèrcies que s’oposen a la introducció 
d'un procés relativament nou com l’AAE40.  

En general, el recorregut de l’avaluació dels plans sembla empantanar-se en alguns punts. Malgrat la funció de 
«promoció del desenvolupament sostenible» que li assigna la Directiva 2001/42/CE, per a molts resulta francament 
decebedora la contribució de l’AAE a la incorporació de la sostenibilitat en la formulació de polítiques en l'àmbit de 
l’ordenació del territori, posem per cas. En particular, el reconeixement de l’existència de límits ecològics al 
desenvolupament forma part sovint d’un seguit d’afirmacions -especialment en relació amb la utilització dels recursos, 
incloent-hi el territori, la contaminació i la biodiversitat- que més aviat semblen destinades a engrossir l’aparell retòric 
dels informes ambientals que no a influir en l’avaluació. Rega i Bonifazi assenyalen que una excepció prometedora 
rau en la relació entre el concepte de capacitat de càrrega i el tamany dels desenvolupaments, que sí que ha 
esdevingut un dels temes més controvertits del planejament urbanístic. 

Aquests autors també han fet al·lusió a l’equitat o justícia ambientals: a) Quant a la inter-generacional, els actors 
polítics semblen massa ocupats negociant el benestar a curt termini de les seves respectives posicions per a compartir 
les del públic interessat −i menys encara si és un públic virtual41; b) En canvi, l’equitat intra-generacional ja fa molts 
anys que li resulta familiar al planejament urbanístic a través del «just repartiment dels beneficis i càrregues» que ha 
de presidir-ne  execució; la qual cosa hauria de suposar també la distribució de costos i beneficis ambientals, però no 
és així42. 

Al costat de debilitats i fortaleses, en el Balanç i perspectives de l'avaluació ambiental a Catalunya s'han identificat 
també diverses amenaces o paranys que el futur li té parats, és a saber: 

                                                 
40 D'una altra banda, el bagatge dels avaluadors i les rutines tècniques i administratives semblen pesar molt més en l’àmbit local que no pas 
en la normativa internacional i en les legislacions estatals i autonòmiques. Aquestes resistències no són un fenòmen exclusiu del nostre país 
atès que es constaten, en major o menor mesura, arreu de l’Europa mediterrània. Potser diversos capteniments i pràctiques força arrelats 
encara no hi han estat qüestionades en l’actual etapa d'introducció progressiva de l’avaluació ambiental estratègica. 
41 S’hi afegeix el fet que la vida útil dels plans no sol estendre’s més enllà dels dotze o quinze anys. Quan arriba l’hora de tornar a parlar de 
l'ús dels recursos no renovables, o de l’ús no sostenible de les energies renovables, la tendència predominant entre les nostres administracions 
és mirar d’anar-hi a pas de puça. 
42Però, com hem anat  veient,  el desenvolupament sostenible encara té poca capacitat real d’influir en el procés decisori del planejament 
urbanístic i, d'una altra banda, de l'avaluació ambiental en relació amb aquests aspectes se'n critica que sovint «només s’hi esmenti el 
problema». 



� Risc que l’avaluació ambiental esdevingui un mer procediment burocràtic mancat de visió estratègica. 

� Condicionants derivats d’altres normatives sectorials i de la multiplicitat d’agents i interlocutors implicats. 

� Risc de mancances de recursos humans i tècnics suficients per al volum d’expedients a gestionar. 
Lúcidament, la doctrina administrativista més acreditada ja fa anys que ha cridat l'atenció sobre aquest 
particular:“Si l’avaluació ambiental ha portat cap plantejament revolucionari, aquest ha estat el de 
l’organització administrativa que comporta, atès que amb aquesta eina s’exterioritza una de les més 
insistents crides d’atenció de la doctrina, és a saber, la inadequació de la protecció ambiental amb les 
tradicionals estructures administratives, i això per raó de l’originalitat dels espais ambientals no 
coincidents amb les jurisdiccions administratives clàssiques”43. 

� Judicialització de l’avaluació ambiental per defectes de forma. 

Però també s'hi assenyalen un grapat d'oportunitats: 
� Ampliació de l’abast de l’avaluació a polítiques i legislació. 

� Implicació cada vegada més gran en determinacions orientades a la gestió i a les figures de planificació 
derivada. 

� Establiment de sinergies amb instruments transversals. 

� Contribució creixent de l’avaluació ambiental en els canvis culturals en la societat i l’administració 
necessaris per assolir escenaris més sostenibilistes. 

� Potenciació dels mecanismes de participació i consulta als agents implicats. 

Ens detindrem en aquestes dues últimes oportunitats. 

Sabem que l’avaluació ambiental és un procés amb responsabilitat compartida entre tots els agents implicats. 
Aquest és un dels reptes principals dels processos d’avaluació ambiental arreu: promoure la implicació de promotors, 
equips redactors, administracions afectades i d’altres col·lectius, i també la col·laboració amb l'òrgan ambiental en un 
procés que busqui el canvi de maneres de fer i de pautes de comportament i, òbviament, la millora efectiva del pla, no 
pas el simple compliment d’un tràmit administratiu. 

Com a àmbits de millora més assenyalats en relació amb el paper de les diverses administracions que intervenen en els 
processos d’AAE, inclòs l'òrgan ambiental, es proposen els següents: 

A) Reforçar la interacció i els mecanismes de col·laboració entre els agents i les unitats administratives 
afectades en els processos d’avaluació ambiental, especialment en les fases inicials de tramitació. F. Ximeno 
ho precisava així: “Aquesta perspectiva implica noves formes de treballar. Implica la necessitat 
d'incorporar professionals de l'ambient en els equips de planificació, projectació i seguiment. Implica la 
necessitat de desenvolupar més metodologies d'anàlisi i de disseny. Implica també obrir ments i esperits, 
trasvasar coneixements, superar llenguatges corporatius i treballar multidisciplinàriament. Implica nous 
mètodes i noves pràctiques administratives i de participació”. I tot seguit hi afegia, a tall de conclusió: 
“Crec fermament que l'avaluació ambiental de plans i programes és una eina de transició, com tantes 
altres que necessitarem. Però ara, és totalment necessària i cal que en traguem profit”44. 

B) Designar interlocutors de referència i personal especialitzat en avaluació ambiental dins de cada unitat, àrea 
o departament per a facilitar la gestió dels expedients i la transmissió eficient de la informació. 

C) Establir mecanismes i eines de seguiment efectiu interdepartamental dels grans plans i programes 
(comissions mixtes de seguiment, etc.). 

D) Desenvolupar metodologies d’anàlisi operatives per a abordar adequadament aspectes sectorials que 
concorren en l’avaluació (l’avaluació de risc químic, el valor agrícola dels sòls, etc.). 

E) Incrementar la quantitat i la qualitat de la informació de base (cartografia, dades estadístiques, etc.) 
accessible públicament. 

F) Garantir l’adequació procedimental dels documents emesos i la correcció dels seus aspectes formals des del 
punt de vista administratiu, mitjançant eines formatives i circuits de supervisió a fi d’evitar el risc 
d’impugnació dels expedients per vicis formals. 

L'altra gran oportunitat rau en les possibilitats de millorar els processos participatius de l’avaluació ambiental. Ja 
hem vist com aquesta ha contribuït a incrementar les possibilitats de participació dels agents implicats. Sobretot, dels 
                                                 
43 MORENO, Rosa: Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental (Ed. Trivium, 1993, pàg. 243). 
44 XIMENO ROCA, F.: “Avaluació Ambiental de Plans i Programes: de la matriu ambiental a la presa de decisions”. Infoaproma. Butlletí de 
la delegació catalana d'APROMA. Associació Interdisciplinar de Professionals del Medi Ambient, 2007. 



més directament relacionats amb l’àmbit ambiental, bé que no exclusivament. De fet, les consultes prèvies i els 
processos participatius constitueixen una premissa del procés d’avaluació ambiental i són elements importants per 
augmentar la legitimitat del procés, millorar la presa de decisions i establir sinergies amb els agents del territori.  

Però el cert és que la cultura participativa del conjunt del país en aquest tipus de processos és, en general, força 
limitada, i té un component molt més reactiu que no pas proactiu. 

Aquesta problemàtica és compartida per altres països del nostre entorn. Rega i Bonifazi titllen de desil·lusionant el 
panorama dibuixat per la dimensió democràtica de l'avaluació: processos de presa de decisió oberts amb prou feines, 
falta de transparència, participació dels ciutadans i representabilitat dels valors ambientals que no aconsegueixen fer-
se realment presents sinó gràcies a durs esforços... Per això proposen emmarcar la participació i la governança en una 
millor perspectiva, alliberant-les de l'esfera dels procediments eixuts. 

Pel que fa a la participació, la pràctica de l’AAE sembla estar encara a les beceroles, i el seu enfortiment es veu 
obstaculitzat per diverses causes: A qui se li permet participar? Què és el que en realitat es deixa obert a la 
participació? En quina mesura els inputs de la participació influeixen efectivament en el el procés de planejament? 

La realitat és que els ciutadans i ciutadanes amb prou feines coneixen les diferents possibilitats de què disposen per a 
incorporar-s’hi, en un escenari en què les accions endegades per a corregir les seculars desigualtats no abunden, alhora 
que l’extensió de les TIC pot estar cavant-hi noves divisions socials. En el marc estret de les consultes al públic 
interessat, és més fàcil enquestar la gent sobre el seu coneixement del lloc i sobre quatre opinions generals, que no 
implicar-la en la generació i avaluació d’alternatives. 

A més, quan els ciutadans s’han ofert a participar-hi han vist sovint, desencantats, com les seves contribucions 
tendeixen a difuminar-se o esvair-se en els meandres del procés planificador, sense que hi donin com a resultat el 
canvi real que esperaven, ni siguin adequadament consignades a l’hora de justificar les diferents opcions que el 
planificador ha contemplat... 

Vist això, hi ha un marge de millora important en el camí perquè l’AAE pugui fomentar la democràcia ambiental de 
les ciutats. L’evolució de l’AAE cap a models deliberatius implicaria, a més de tot allò, un diàleg més fluïd i profitós 
entre els experts i el ciutadà i, alhora, la promoció de la cooperació −que és responsabilitat dels poders públics− en un 
sistema de governança multi-nivell45.  

A Catalunya les millores en aquest camp dependran en bona mesura, cal tenir-ho ben present, d’actuacions que 
pertoquen a l’administració, com ara: 

A) Reforçar les opcions de cerca i completar el desenvolupament del Banc de dades d’avaluació ambiental i 
d’altres bases de dades d’interès per a l’AAE, com ara el Registre de planejament urbanístic i el Mapa 
urbanístic de Catalunya. 

B) Fer un pas més en la implantació d’eines per facilitar la consulta telemàtica de tota la documentació 
associada als processos d’informació pública oberts sobre plans, programes i projectes, i també de la 
informació associada a un expedient. En aquest sentit, hi seria desitjable la creació d’un portal web únic46.  

C) Vetllar per la comprensibilitat i operativitat dels documents emesos per l'òrgan ambiental i per les diverses 
administracions afectades. 

D) Reforçar, els equips redactors, l’orientació divulgativa i comunicativa dels materials concebuts pels 
processos participatius. 

E) Garantir l’existència de mecanismes de retorn adequats i proporcionats a les aportacions generades en els 
processos participatius. Per descomptat que les al·legacions i aportacions presentades han de ser sempre 
contestades de manera motivada i específica47. 

Tot comptat, aquell Balanç tan citat planteja per a l'avaluació uns reptes de futur a més llarg termini, centrats en tres 
qüestions clau: 
                                                 
45La contribució real de l’AAE a la integració dels valors ambientals en el planejament urbanístic, malgrat la possibilitat de conèixer el medi 
ambient i malgrat l’avaluabilitat dels plans, no ha estat res de l’altre món. No obstant això, algunes de les innovacions que ha comportat 
poden fomentar un profitós auto-aprenentatge entre els seus principals actors a l’objecte de: delimitar els problemes i ampliar el discurs de la 
sostenibilitat; retroalimentar els plans i les estratègies a partir de l’impuls creatiu engegat gràcies a pensar en termes d’alternatives; reinventar 
la transparència, etc. Per a Bonifazi i Rega, una AAE concreta pot resultar més o menys eficaç que unes altres en funció de tot un seguit de 
circumstàncies. Sostenen, però, que les innovacions radicals i sostingudes esdevenen més fàcils de llegir a un nivell més elevat, el dels 
diferents sistemes de planificació / avaluació. Aquests es fonamenten en reformes legislatives, en l’aprenentatge i en la seva reelaboració entre 
els tècnics i professionals i les autoritats locals, en les transformacions del capital social i intel·lectual. Tots aquests fenòmens poden trobar 
suport en una reflexió col·lectiva i continuada sobre les característiques i les conseqüències dels processos d’avaluació. 
46Aquest portal podria incorporar diferents nivells d’accés per facilitar tant la consulta pública externa com la interna dels tècnics de les 
administracions implicades. Eventualment, també podria incloure enllaços a les pàgines més destacades que continguin informació bàsica. 
47Vegeu Balanç i perspectives de l'avaluació ambiental a Catalunya (2010). 



� L’avaluació ambiental de polítiques i actes legislatius. 

� L’assoliment d’un alt grau d’integració ambiental en el conjunt de l’Administració, de manera que al capdavall el 
rol tècnic propi de l’òrgan ambiental sigui cada vegada més assumit pel conjunt d’administracions implicades. Per 
avançar-hi caldria: 

• Superar la visió, encara persistent en alguns àmbits, que l’avaluació ambiental constitueix un obstacle 
burocràtic en la tramitació de plans48, i reforçar-ne la consideració com un element fonamental que ha 
d’ajudar a optimitzar-ne el disseny, l’execució i la gestió posterior. 

• Establir les estructures organitzatives adequades, al si de les administracions públiques, que facilitin la 
progressiva integració dels diferents responsables i tècnics implicats en els processos de tramitació del 
planejament territorial i urbanístic. 

� La presa de consciència per part de tots els actors implicats en les decisions sobre el model de desenvolupament 
econòmic del país de la transcendència i de la imminència dels reptes que suposa fer front al canvi climàtic. 

Per a acabar voldria fer un breu esment de l'esforç teòric d'aproximació que la professora Valeria Lingua, de la 
Universitat de Torí, ha fet a allò que anomena la dimensione argomentativa della valutazione ambientale strategica di 
piani e programmi. Ella troba que l’avaluació ambiental estratègica pot abordar-se des de dos punts de vista:  

A) Des d'aquella persistent concepció tecnocràtica del procediment que, a tot estirar, aspira a solucionar el problema 
social (problem-solving) a través d’indicadors adients i models analítics i de pronòstic, dels quals en resultarà una 
solució “òptima” en tant que dictada per unes regles tècniques i objectives a l’hora de prendre-hi la decisió. 

B) D’una altra banda, emergeix un nou paradigma d’avaluació ambiental, en tant que procès argumentatiu dirigit al 
problem-setting. El seu objectiu és contribuir a estructurar els problemes que s’hi plantegen i identificar els valors 
compartits pels diferents actors, des de l’òptica de la interacció social. 

Quines són les formes emprades en el llenguatge argumentatiu de l’avaluació, dins del procès decisori del pla? Quin 
paper hi juga? D’antuvi, la introducció del procediment d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes, 
mitjançant la transposició de la Directiva 42/2001/CE, no solament ha exigit redissenyar les pràctiques d’elaboració de 
les decisions que tenen per objecte els recursos territorials/ambientals, sinó també endegar-hi la recerca d’un 
enfocament dialògic i argumentatiu. Un enfocament, per tant, que haurà d’adoptar la forma d’un diàleg, en el qual 
s’identifiquin i gestionin situacions crítiques de concurrència en l’utilització dels recursos. «L’avaluació com a procès 
argumentatiu explica la seva funció de plantejar els problemes a l’interior del procés de presa de decisions [sobre el 
pla]», subratlla Lingua, «dins dels procediments de participació del procés d’avaluació mateix». 

Tot comptat, l’avaluació adquireix una doble dimensió: a) D’instrument connatural al pla, adreçat a la determinació 
preventiva del grau de transformació que admet el territori; i b) De procediment d’avaluació ambiental del pla, és a 
dir, de confrontació entre les opcions de transformació preconitzades pel pla, d’una banda, i els objectius generals i 
específics de sostenibilitat ambiental, de l’altra49. Això convida a preguntar-se per l’àmbit de competència de l’AAE. 
Es tracta d’avaluar-hi les actuacions en una fase estratègica respecte a l’adopció de les opcions? O, més aviat, 
d’avaluar-hi aquelles actuacions que poden ser considerades estratègiques per al procés de definició de les opcions?  

En qualsevol cas, el debat sobre la funció argumentativa de l’avaluació ambiental estratègica no pot ignorar la relació 
entre la participació en el procés d’avaluació i la participació en el procediment d’aprovació del pla. En termes de 
visió global o d’interferència recíproca, subratlla la citada professora torinesa que «l’avaluació ambiental, en tant que 
eina de previsió dels efectes d’una actuació sobre el medi, pot esdevenir un element de coneixement i de suport a les 
decisions, que garanteixi la flexibilitat i permeti gestionar la fragmentació». 

Que permeti si més no −i atès que en pura lògica l'impacte zero no és sinó un principi ideal− aquella provocació, 
aquell estímul innovador que esmentava Giorgio Nebbia: “Per quanto sia impossibile, per elementari ragioni 
termodinamiche e chimico-fisiche, produrre e usari merci con 'zero-rifiuti', si tratta comunque di una possibile 
provocazione e stimole verso innovazioni che ci facciano uscire almeno da alcune delle molte trappole in cui la 
miopia tecnologica del passato ci ha fatto cadere”50. 

*** 

                                                 
48No fa gaire que un regidor -avui alcalde- de l'ajuntament d'una ciutat de la costa catalana es referia a la documentació ambiental (avanç, 

ISA preliminar, etc.) i al procés d'avaluació fent-hi servir l'expressió “burocràcia ambiental”. Trist, però (encara) cert.  
49 És per això que el paper i la funcionalitat argumentativa de l’avaluació dins del procés de presa de decisions sobre la proposta de pla seran 
diferents, segons quin sigui el moment en què es dugui a terme l’avaluació respecte al procediment d’aprovació del pla... i, cal afegir-hi 
potser, en què l’avaluació hi jugui de debò les seves cartes. Perquè no s’ha de perdre mai de vista que la seva funció de legitimació de les 
opcions que s’hi adoptin eleva l’avaluació ambiental, d’alguna manera, a la categoria d’eina d’auto-auditoria del pla.  
50NEBBIA, G., citat a BETTI, F. (2005): Dall'individuazione degli effetti esterni alla V.I.A.: strumenti e politiche per la difesa dell'ambiente, 

tesi de doctorat, Facultat d'Economia, Universitat de Pisa, pàg. 24. 
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Protecció Civil

Servei urgent
(necessitat mèdica urgent, actuació delictiva urgent...)

Emergència “ordinària”
(incendi habitatge, accident trànsit)

Situació de risc col·lectiu - gran emergència
(inundacions, sismes, accidents greus ...)

+

-
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Per què?

El risc en la planificació urbanística
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Resolució IRP/971/2010

≡ Objectiu
Assegurar l’autoprotecció
Evitar futures poblacions on no es pugui assegurar l’autoprotecció

≡ Metodologia
Model de càlcul de conseqüències
Descartat l’anàlisi quantitatiu de risc
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≡ Àmbit
Risc químic – Annex A (establiments – transport)
Risc nuclear – Annex B
Risc d’inundacions – Annex C

≡ Defineix
Zona d’assegurament de la capacitat d'autoprotecció

Disminució de les zones segons les mesures estructurals 
(preventives/correctores)

Resolució IRP/971/2010
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Idees bàsiques

≡ Criteris volen evitar la generació de noves situacions de risc 
no gestionables

≡ No s’apliquen a desenvolupaments existents

≡ Condicionen la ubicació de nous vulnerables segons la 
capacitat de resposta

≡ Estudi en 3 fases i avaluació cas per cas
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Annex A – Risc químic
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Annex A – Risc químic

≡ Control vulnerables compatibles

Restriccions per ubicar nous elements vulnerables

≡ Control vulnerabilitat i creixement màxim

Mesures preventives per avisar als vulnerables
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≡ Zona d'indefensió envers l’autoprotecció

Franja de seguretat teòrica per assegurar la capacitat d’aplicació de les 
mesures d'autoprotecció de la població (millor tecnologia disponible)

≡ Zona intensitat límit a l’exterior

Franja de seguretat on les conseqüències sobre els vulnerables són 
especialment significatives (LC1% - seguretat industrial)

Annex A – Vulnerables compatibles

≡ Zona de confinament general

Necessari la presència d’elements per permetre l’avís als vulnerables 
(zona d’intervenció – seguretat industrial)
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Annex A – Z. a. capacitat autoprotecció

Zona intensitat límit
Zona confinament

Mesures autoprotecció
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Annex A – Z. Indefensió autoprotecció

Pàg. 26528 – DOGC núm. 5602
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Annex A – Z. Indefensió autoprotecció

Pàg. 26534 – DOGC núm. 5602
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Annex A – Tipologia de mesures

≡ Barreres físiques (p.e. fragments/sobrepressió).

≡ Xarxa perimetral d’analitzadors (p.e. tòxics).

≡ Altres (orografia, condicions meteorològiques).

Necessari informe favorable de la DGPC
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Annex A – Idees bàsiques

Zona intensitat límit
+

Zona indefensió envers 
l’autoprotecció – (≤500m)

+
Zona de confinament

Zona assegurament de l’autoprotecció
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Annex A – Risc Químic
Transport matèries perilloses (MMPP)

#

Barcelona

#

Tarragona

#

Lleida

#

la Jonquera

#

el Vendrell

#

Girona

≡ Mateixes matèries primes

≡ Diferència ⇒ es mou
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Annex A – Risc Químic
Criteris de definició de la zona indefensió

Carretera

Ferrocarril

Flux – moviment matèria

Pàg. 26536 – DOGC núm. 5602
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Annex A – Risc Químic
Criteris de definició de la zona indefensió

Tipus de matèria

Pàg. 26537 – DOGC núm. 5602
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Annex A – Z. Indefensió autoprotecció

Pàg. 26538 – DOGC núm. 5602



El risc en la planificació urbanística
16/12/11

Annex A – Z. Indefensió autoprotecció

Pàg. 26543 – DOGC núm. 5602
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Annex A – Z. Vulnerables compatibles

Pàg. 26544 – DOGC núm. 5602
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Annex B – Risc nuclear

≡ Només centrals nuclears
Ascó I, Ascó II i Vandellòs

≡ Zonificació associada al Penta

Zona 0 ⇒ Control explotador
Zona I ⇒ Mesures protecció urgent
Zona II ⇒ Mesures de llarga durada

30 km

10 km

5 km

3 km

ZONA II

IC

IA

IB
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Zona intensitat límit exterior
+

Zona de contenció intermèdia
+

Zona de confinament general

Annex B – Z. a. capacitat autoprotecció
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Annex B – Z. a. capacitat autoprotecció

Zona intensitat límit exterior

≡ Subzona IA PENTA – fins a 3km des de la central

≡ Necessitat evacuació

≡ Nou desenvolupament urbanístic no viable

Excepció: Millora nucli urbà sense creixement
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Annex B – Z. a. capacitat autoprotecció

Zona de contenció intermèdia

≡ Subzona IB PENTA – entre els 3 i 5km des de la central

≡ Afectació variable pot ser necessari evacuar

≡ Creixement moderat – creixement màxim de població 33%
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Zona de confinament general

Annex B – Z. a. capacitat autoprotecció

≡ Subzona IC PENTA – entre els 5 i 10km des de la central

≡ Necessari confinament general

≡ Creixement limitat a valor màxim de 20.000 persones 
(sector 45º)
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Annex C – Risc inundacions

≡ Conques petites (rieres, torrents, ...)
≡ Pluja intensa

≡ Conques grans (pluja llarga durada)
≡ Desglaç

Inundacions ràpides – temps trànsit ≤ 2h

Inundacions lentes
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≡ Normativa urbanística ja estableix limitacions

≡ Criteris
Zones inundables 50 i 100 anys
Zones inundables 500 anys
Zones inundables geomorfològiques

Annex C – Risc inundacions
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Annex C – Z. a. capacitat autoprotecció

Nous elements vulnerables

≡ NO compatibles

Z. inundables – 50/100 anys  +  T. trànsit <2h

Cons de dejecció actius
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≡ Compatible amb mesures estructurals

Z. Inundables – 50/100 anys + T. trànsit ≥ 2h

Z. Inundables – 500 anys

Z. Inundables geomorfològiques

Cons dejecció NO actius

Annex C – Z. a. capacitat autoprotecció

Nous elements vulnerables
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Annex C – Mesures estructurals

≡ Sistemes de drenatge específics

≡ No construcció a cotes inferiors a la del carrer

≡ Mínim dos vies d’evacuació independents
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Per què…

... una avaluació cas a cas?
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Factors condicionants

≡ Nombre de població a avisar

≡ Tipus d’emergència (rapidesa – intensitat)

≡ Territori heterogeni

≡ Temps de resposta mínim funció de la millor tecnologia 
disponible

Es vol la solució òptima

http://pemuyu.smackjeeves.com/
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Disposicions

RESOLUCIÓ
IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a 
l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements 
vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil.

D’acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
protecció civil previstes a l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la 
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i al Decret 243/2007, de 
6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, aquest Departament, com a competent en matèria d’emergències i 
protecció civil, a través de la Direcció General de Protecció Civil, exerceix la direcció 
del sistema de protecció civil a Catalunya, d’acord amb les directrius del Govern.

En conseqüència, correspon a la Direcció General de Protecció Civil determinar, 
amb una finalitat operativa, les tipologies d’elements vulnerables que poden estar 
presents a determinades zones de risc i limitar la vulnerabilitat màxima a aquests 
àmbits, en relació amb les situacions en què la gestionabilitat de les emergències 
possibles no està garantida, i per tant els criteris interns per al control de la im-

plantació dels nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de 
protecció civil davant les emergències col·lectives i per a l’assegurament de les 
capacitats d’autoprotecció de la població. Aquests criteris tenen com a finalitat 
evitar que futures poblacions s’ubiquin en zones de risc on les emergències que es 
poden produir i les condicions d’eficiència i eficàcia en la gestió no permeten ga-

rantir la capacitat d’autoprotecció de la població enfront les possibles emergències, 
especialment atesa la proximitat al focus de l’emergència o quan l’emergència pot 
ser extraordinàriament intensa o pot desenvolupar-se amb gran celeritat.

D’acord amb això, cal prestar una atenció i previsió destacades envers determinats 
riscos com són el risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, 
el risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, el 
risc nuclear i el risc d’inundacions (especialment aquelles amb temps de transició 
curt o flash foods). Així mateix, en base al conjunt de paràmetres emprats per a la 
definició dels criteris, aquests es podran ampliar a d’altres riscos de protecció civil 
quan les anàlisis així ho determinin.

Els criteris fan referència a les actuacions que suposen una modificació substancial 
del risc i, prioritàriament a les previsions de desenvolupament en sòl urbanitzable, 
i queden fixats en base a la definició numèrica, en metres, de franges o zones on 
s’estableixen les tipologies dels elements vulnerables considerats compatibles amb 
la gestió del risc, i al control de la vulnerabilitat i dels creixements màxims.

La definició d’aquests criteris s’estableix segons el model de càlcul de conse-

qüències, ja que aquest model és el propi dels sistemes de protecció civil d’acord 
amb la normativa vigent i els criteris tècnics internacionals, recollint les mesures 
preventives que es poden associar a les previsions de desenvolupament per tal d’as-

solir uns valors de tolerància que minimitzen les zones o franges de seguretat abans 
esmentades i definides per a l’assegurament de la capacitat d’autoprotecció.

En conseqüència, els criteris es defineixen en base a les zones de risc relacio-

nades directament amb les mesures operatives de protecció civil a aplicar en cas 
d’emergències en la mesura en què es consideren suficientment probables com per 
a no ser considerades residuals i que actualment no es considerin no acceptables 
per al territori d’acord amb la gestionabilitat del risc.

Tanmateix, els criteris es defineixen des de la base de la disponibilitat dels màxims 
recursos i les millors tecnologies disponibles que permetin un escenari hipotètic 
d’eficiència i eficàcia màximes. Per tant, en moltes ocasions es treballa amb la 
previsió d’escenaris futurs on l’eficàcia i l’eficiència en la gestió siguin òptimes, 
més enllà del límit de les capacitats implantades actualment.
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Finalment, aquests criteris constitueixen una eina perquè la Direcció General 
de Protecció Civil, d’acord amb les competències que li corresponen, vetlli per 
assegurar que la implantació de nous elements vulnerables sigui compatible amb la 
gestió dels riscos de protecció civil i, per tant, d’acord amb el principi de prevenció 
previst a l’article 13 de la Llei de protecció civil de Catalunya, evitant els riscos 
davant possibles emergències d’especial celeritat i intensitat que puguin no tenir 
garantides les capacitats d’autoprotecció.

Per tot això, en ús de les competències atribuïdes al Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació en matèria d’emergències i protecció civil,

RESOLC:

Donar publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de 
la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos 
de protecció civil i, en concret, en relació amb els riscos següents:

1. Risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses i en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, en base als criteris 
que es contenen en l’annex A.

2. Risc nuclear, en base als criteris que es contenen en l’annex B.

3. Risc d’inundacions, en base als criteris que es contenen en l’annex C.

Barcelona, 31 de març de 2010

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

ANNEX A

Criteris de control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles 
amb la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses 
i en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

1. Fonament.
Aquests criteris es fonamenten en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 

civil de Catalunya, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes, el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, així com la normativa d’accidents greus, és a dir, el 
Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s’aprova la Directriu bàsica de 
protecció civil per al control i planificació enfront el risc d’accidents greus en els 
que intervenen substàncies perilloses, el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, 
pel qual s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus 
en què intervinguin substàncies perilloses (i les seves posteriors modificacions), el 
Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial 
decret 1254/1999, abans citat, i les directives i guies europees vigents en la matèria, 
i normativa concordant.

2. Àmbit.
L’àmbit dels criteris afecta als riscos denominats de protecció civil, d’acord amb 

les competències de la Direcció General de Protecció Civil, pel que fa a la viabi-
litat de les actuacions urbanístiques que suposen una modificació substancial del 
risc i, prioritàriament a les previsions de desenvolupament en sòl urbanitzable, en 
relació amb la gestió de les emergències col·lectives i, especialment, en relació 
amb l’assegurament de les capacitats de protecció per part dels organismes públics 
a la població i d’autoprotecció de la població en les emergències caracteritzades 
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per ser sobtades i ràpides, i concretament davant emergències per risc químic en 
establiments industrials que manipulen substàncies perilloses i en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

3. Objectius.
Es pretén establir els criteris a aplicar per part de la Direcció General de Protecció 

Civil en l’elaboració d’informes en relació amb la compatibilitat de la implantació 
de nous elements vulnerables amb la gestió del risc químic en instal·lacions que 
manipulen substàncies perilloses i en el transport de mercaderies perilloses.

Els criteris es fixen en base a la definició numèrica, en metres, de franges o zo-

nes de seguretat on s’estableixen les tipologies d’elements vulnerables considerats 
compatibles amb la gestió del risc (en termes d’edificacions residencials, llocs de 
pública concurrència o zones d’oci i similars), la vulnerabilitat màxima i els con-

dicionants de la viabilitat d’aquests desenvolupaments (sistemes compensatoris), 
amb l’objectiu d’assolir condicions que permetin l’assegurament de l’autoprotecció 
i evitar la definició de nous escenaris on la materialització de les emergències per 
risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses o en el transport 
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril pugui ser potencialment no 
gestionable o pugui suposar la presència d’elements vulnerables en situació d’in-

defensió envers l’autoprotecció.
També es recullen les mesures que es poden preveure en la implantació dels 

elements vulnerables per tal de reduir les franges de seguretat esmentades, així 
com la concreció de les excepcions en l’aplicació dels criteris i les condicions en 
què es poden aplicar aquestes.

El conjunt de les franges o zones de seguretat rep el nom de zona d’assegurament 
de la capacitat d’autoprotecció.

Per últim, cal considerar que aquests criteris no s’apliquen de manera automatit-
zada o mecànica, ja que requereixen d’una interpretació tècnica per a poder assolir 
resultats congruents i concordants amb la seguretat i la gestió global dels riscos. 
La interpretació ha de respondre d’una banda a la màxima concreció territorial del 
risc en qüestió i de l’altra a l’estudi detallat dels plans, programes o projectes de 
desenvolupament urbanístic. En relació amb aquests aspectes l’apartat 6 d’aquest 
annex estableix puntualitzacions quant al risc assumible.

4. Criteris de risc químic en establiments que manipulen substàncies perillo-
ses.

4.1 Introducció.
El risc químic en establiments que manipulen substàncies perilloses deriva de 

la presència en instal·lacions industrials de substàncies que tenen una perillositat 
intrínseca (toxicitat, inflamabilitat o explosivitat especialment). Aquest risc està 
planificat a través del Plaseqcat (Pla d’emergència exterior del sector químic de 
Catalunya), que és el pla especial d’emergències de la Generalitat de Catalunya que 
abasta totes les instal·lacions afectades per la normativa que regula la prevenció i 
planificació d’accidents greus en instal·lacions que manipulen substàncies perillo-

ses (Reial decret 1254/1999, abans esmentat i posteriors modificacions), així com 
d’altres instal·lacions que per les seves característiques concretes també es puguin 
considerar com a generadores de risc químic.

Per tant, el Plaseqcat esdevé el pla d’emergència per risc químic en instal·lacions 
que manipulen substàncies perilloses (risc d’accident greu) per a tot el conjunt de 
Catalunya. Les tipologies d’instal·lacions industrials que recull el Plaseqcat són 
les següents:

A) Instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus (article 
9 del Reial decret 1254/1999).

B) Instal·lacions afectades pel nivell baix de la normativa d’accidents greus 
(articles 6 i 7 del Reial decret 1254/1999)

C) Resta d’instal·lacions considerades generadores de risc químic per manipulació 
de substàncies perilloses (i per tant incloses en el Plaseqcat):
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a) Instal·lacions afectades en ambdós llindars que s’hi preveuen per l’Ordre 
PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la que s’actualitza la Instrucció Tècnica Comple-

mentària número 10 sobre prevenció d’accidents greus del Reglament d’Explosius 
(Reial decret 230/1998, de 16 de febrer).

b) Aparcaments de mercaderies perilloses d’ADIF (Administrador d’Infraes-

tructures Ferroviàries).
c) Altres instal·lacions concretes per similitud en els nivells de risc detectats.
El Plaseqcat, entre d’altres dades, concreta el risc químic de les instal·lacions 

incloses en el pla, és a dir, l’anàlisi de risc d’aquestes instal·lacions. En alguns ca-

sos aquesta anàlisi de risc es tradueix en hipòtesis accidentals a les que s’associen 
zones d’afectació calculades segons els llindars tècnics (de toxicitat, de radiació o 
de sobrepressió, entre d’altres) establerts a la normativa d’aplicació.

En concret, en el cas de les indústries afectades pel nivell alt de la normativa 
d’accidents greus, aquestes han d’elaborar informes de seguretat que contemplin els 
escenaris accidentals associats a les seves instal·lacions, així com les zones d’afec-

tació que es deriven, segons els criteris establerts a la normativa específica (Reial 
decret 1196/2003). Aquest informe de seguretat és avaluat des de la Generalitat de 
Catalunya (actualment, a través de la Subdirecció General de Seguretat Industrial 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa) per tal d’obtenir els escenaris 
accidentals amb distàncies d’afectació validades des de l’Administració pública.

Les zones d’afectació són les següents:
A) La zona d’intervenció, que és la zona en la qual les conseqüències dels accidents 

produeixen un nivell de danys que justifica l’aplicació immediata de mesures de 
protecció. Per tant, és la zona on qualsevol persona situada a l’exterior (no protegida 
pel confinament com a mesura d’autoprotecció general) podria patir danys.

B) La zona d‘alerta, que és la zona en la qual les conseqüències dels accidents 
provoquen efectes que, encara que perceptibles per la població, no justifiquen la 
intervenció, excepte per als grups de població crítics. Per tant, és la zona on només 
les persones que formin part d’un grup crític (nens petits, gent gran i/o malalts) 
podrien patir danys si estan situades a l’exterior (no protegides pel confinament, 
que és la mesura d’autoprotecció general).

A banda de les zones d’afectació anteriors, existeixen altres zones que responen 
a criteris concrets de vulnerabilitat, com ara per exemple la mortalitat per efecte de 
la toxicitat. Aquest és el cas del càlcul de la zona LC1% (mortalitat 1% a l’exterior 
per motiu d’un accident concret produït i en absència de l’aplicació de les mesures 
d’autoprotecció) que les avaluacions dels informes de seguretat incorporen actu-

alment (i des de fa un llarg temps) com a resultat de l’experiència i com a criteri 
consensuat en el procés d’avaluació dels informes de seguretat per part de les 
entitats que hi participen.

Per tant, el procés d’identificació de les previsions urbanístiques, i especialment 
els desenvolupaments en sòl urbanitzable, on la implantació d’elements vulnera-

bles és potencialment inviable segons criteris de gestió del risc d’accident greu en 
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, resta supeditat a les tipologies 
d’instal·lacions industrials considerades i inicialment incloses en el Plaseqcat per 
motiu del diferent anàlisi de risc disponible.

4.2 Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció.
Les afectacions (inviabilitat total, parcial o mesures preventives condicionants) 

a les diverses tipologies de projectes, plans i programes urbanístics o d’ordenació 
territorial per motiu del risc químic en instal·lacions industrials que manipulen 
substàncies perilloses tenen en compte els criteris següents:

A) Control d’elements vulnerables compatibles:
a) Zona d’indefensió envers l’autoprotecció: franja de seguretat amb control 

d’elements vulnerables compatibles (no ús residencial ni de pública concurrència, 
excepte usos industrials compatibles) per a assegurar la capacitat d’aplicació de 
les mesures d’autoprotecció per part de la població, en base a la proximitat de la 
població al focus de l’emergència, temps de resposta i efectes possibles.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5602 – 7.4.2010 26523

Disposicions

b) Zona d’intensitat límit a l’exterior: franja de seguretat amb control d’elements 
vulnerables compatibles (no ús residencial i de pública concurrència, excepte usos 
industrials compatibles) en base a la zona d’efectes límit o extrems a l’exterior; és 
a dir, aquesta zona recull l’àmbit on les conseqüències sobre la població o elements 
vulnerables són especialment significatives.

B) Control de la vulnerabilitat i del creixement màxims. Zona de confinament 
general: límits i mesures preventives i compensatòries per a permetre l’avís a la 
població i l’aplicació de l’autoprotecció.

El conjunt de zones anteriors constitueix la zona d’assegurament de la capacitat 
d’autoprotecció.

4.3 Control d’elements vulnerables compatibles: zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció

Es considera que no són viables en relació al risc químic en instal·lacions que 
manipulen substàncies perilloses, les previsions de desenvolupament urbanístic 
amb implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, edificis de pública 
concurrència o àmbits d’oci en general) a l’interior de la zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció. S’exceptuen els usos industrials sempre i quan aquests es destinin 
a activitat industrial compatible amb la presència d’instal·lacions considerades de 
risc (d’acord amb la denominada normativa Seveso o d’accidents greus abans es-

mentada) i el responsable del desenvolupament urbanístic asseguri les previsions i 
requisits que s’incorporen a l’apartat 4.5 en relació a la zona de confinament general. 
Aquesta zona i els condicionants establerts responen a la proximitat de la població 
al focus o origen de l’emergència i alhora a la celeritat de l’avenç d’aquesta, que fa 
que el marge o temps de resposta per avisar a la població per a aplicar les mesures 
d’autoprotecció sigui molt reduït.

4.3.1 Primera fase o fase preliminar.
El procés de definició de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció i per tant 

d’identificació dels desenvolupaments urbanístics, especialment en sòl urbanitzable, 
potencialment inviables per raó de la gestió del risc químic en establiments indus-

trials que manipulen substàncies perilloses, s’inicia en una primera fase mitjançant 
la relació de previsions que s’ubiquen totalment o parcial a l’interior de la franja de 
500 metres definida al voltant del límit de les instal·lacions considerades de risc (i 
per tant incloses al Plaseqcat). La definició de la zona inicial de 500 metres permet 
obtenir una llista preliminar de previsions urbanístiques potencialment inviables 
des del punt de vista de la gestió del risc químic associat a aquestes instal·lacions. 
Aquesta llista i les situacions concretes es perfilen posteriorment en una segona 
fase de major detall, en base a la informació de detall disponible de les instal·lacions 
concretes en cada cas determinat.

4.3.2 Segona fase o fase de concreció.
A) Instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.
El procés de definició de les previsions urbanístiques inviables iniciades en la 

fase preliminar anterior, es complementa amb una segona fase de concreció del risc 
on s’estudien les característiques concretes de les instal·lacions, i més concretament 
les tipologies de substàncies perilloses disponibles, les característiques de les zones 
d’emmagatzematge (tipologies, grandàries i dades dels dipòsits) i els processos exis-

tents (transformació, només emmagatzematge, càrrega i descàrrega de substàncies 
perilloses des de camions cisterna, entre d’altres). Així, en base a les tipologies de 
substàncies perilloses existents i a les característiques de les instal·lacions, es poden 
determinar els accidents greus possibles.

Cal tenir en compte que la franja de seguretat de 500 metres s’associa a la pre-

sència de substàncies que poden generar núvols tòxics de gran abast. Amb una 
velocitat de vent mínima d’1,5 m/s l’avenç d’un núvol tòxic és de 500 metres en 5 
minuts i mig o el que és el mateix 1 km en 11 minuts. En base a l’experiència en 
la planificació i gestió d’emergències per risc químic, és conegut que el marge de 
temps necessari per a poder avisar a la població exposada al risc gairebé mai és 
inferior a aquests 5,5 minuts, ja que normalment en els primers moments d’una 
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emergència química es genera molta incertesa, tant per les accions de detecció, 
com de traspàs d’informació per part de les empreses i fins i tot dels afectats o dels 
grups operatius. Fins i tot en la millor de les situacions possibles (disponibilitat de 
les millors tecnologies i fiabilitat màxima en l’aplicació dels protocols d’avís), els 
temps serien superiors.

Per tant, l’aplicació de mesures d’autoprotecció a la població pot no ser possible 
per a les zones incloses en els primers 500 metres recorreguts pel núvol tòxic, ja que 
l’avís a la població serà posterior a l’arribada del núvol tòxic. En aquest sentit cal 
considerar que la població inclosa en aquests primers 500 metres es troba en situació 
potencial d’indefensió envers l’emergència. La zonificació de 500 metres s’aplica 
amb caràcter general i excepte casos puntuals quan el valor de la zona d’intervenció 
del núvol tòxic sigui superior a aquest valor, ja que en el cas que no ho sigui caldrà 
considerar que a la instal·lació industrial no es donen les condicions perquè es pugui 
produir un núvol tòxic de gran abast i caldrà considerar la zonificació indicada per 
a altres tipologies de substàncies perilloses.

A banda del cas anterior, el valor de 500 metres s’aplica per a aquelles instal·lacions 
industrials l’activitat principal de les quals és l’emmagatzematge i distribució de 
combustibles ja siguin aquests gasos de petroli (metà, butà i propà principalment) o 
combustibles líquids derivats del petroli (querosè, gasolina i gasoil). L’aplicació es 
farà quan els volums d’emmagatzematge siguin tals que puguin generar fenòmens 
accidentals on els valors de sobrepressió, radiació tèrmica i projecció de fragments 
que s’assoleixin puguin ser molt superiors als valors de planejament d’emergències 
habituals, així com a la possibilitat de generació de grans columnes de fum negre 
tòxic derivades d’incendis de gran abast que afectin la globalitat de la instal·lació. 
Aquesta aplicació serà independent del valor de la zona d’intervenció màxim present 
a l’avaluació de l’informe de seguretat de la instal·lació.

Finalment, quan en la fase de concreció es verifica la no existència de les casu-

ístiques anteriors, el valor de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció es redueix 
als valors indicats tot seguit:

a) 250 metres quan no es donin els supòsits abans indicats (altes capacitats 
d’emmagatzematge) en el cas de presència de:

1) gasos liquats inflamables (especialment gasos liquats de petroli),
2) substàncies que poden generar núvols inflamables, deflagracions o explosi-

ons,
3) substàncies que poden generar BLEVE (“Boiling Liquid Expanding Vapour 

Explosion” o “Explosió per l’expansió dels vapors dels líquids en ebullició”),
4) substàncies tòxiques que no poden produir grans núvols tòxics, ja sigui per una 

toxicitat mitja-baixa, per una temperatura d’ebullició elevada o per les condicions 
de seguretat industrial concretes.

b) 100 metres en el cas de presència de substàncies líquides inflamables o molt 
inflamables que no poden generar núvols inflamables ni deflagracions

c) 50 metres en la resta de casos.
Per a aplicar aquests valors s’han de tenir en compte:
a) les substàncies perilloses que en quantitat individual superin el llindar de nivell 

baix de la categoria corresponent de la normativa d’accidents greus (columna 2 de 
la part 1 o part 2 de l’annex 1 del Reial decret 1254/1999);

b) o quan la suma de les substàncies perilloses que corresponen a una mateixa 
categoria superin aquest llindar baix,

c) o quan l’avaluació de l’informe de seguretat de la instal·lació de nivell alt 
contempli els escenaris accidentals corresponents a la tipologia de substàncies 
perilloses,

d) o quan les circumstàncies concretes de seguretat de la instal·lació i l’entorn 
així ho facin necessari en base a l’experiència de gestió d’emergències.

Els valors anteriors apliquen sempre i quan siguin superiors al valor màxim de 
la zona d’intervenció present a l’avaluació de l’informe de seguretat de la instal-
lació.
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B) Resta d’instal·lacions de risc.
Per a les instal·lacions industrials no afectades pel nivell alt de la normativa 

d’accidents greus, la fase de concreció de la definició de la zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció ha de tenir en compte les mateixes consideracions especificades 
en l’apartat anterior per a les instal·lacions afectades pel nivell alt, però a més cal 
considerar els aspectes següents:

a) Les instal·lacions no afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus 
no tenen l’obligació de calcular les zones d’afectació i per tant no es disposa de zones 
d’intervenció. Per tant, l’estimació dels valors de zona d’intervenció, quan sigui 
necessari, es fa a partir dels valors mitjans corresponents a les hipòtesis accidentals 
que es poden esperar per a instal·lacions de nivell alt amb característiques de risc 
similars (activitat, mesures preventives i tipologia de substàncies i quantitats simi-
lars), és a dir, a partir dels valors mitjans recollits a les avaluacions dels informes 
de seguretat de les instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents 
greus amb característiques de risc similars.

b) La resta de consideracions descrites a l’apartat anterior es poden aplicar di-
rectament, excepte en aquells casos on la presència de quantitats no significatives 
a les instal·lacions permeti a la Direcció General de Protecció Civil la reducció del 
valor de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció.

c) Tanmateix, i malgrat la normativa sectorial no obliga a aquesta tipologia d’instal-
lacions industrials a elaborar l’anàlisi de risc on es calculen els possibles escenaris 
accidentals i les seves conseqüències, en virtut dels articles 3.n) i 4.d) del Decret 
174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 
1254/1999, en els casos en què escaigui es pot sol·licitar aquesta anàlisi de risc i la 
seva avaluació per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, per a 
la determinació del valor de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció. D’aquesta 
forma, la definició d’aquesta zona es realitzaria tal i com es detalla per a les instal-
lacions industrials afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.

4.3.3 Tercera fase o fase de mitigació.
Per a tots els desenvolupaments urbanístics i independentment de la tipologia 

d’instal·lació de risc (disposin o no d’avaluació d’informe de seguretat) es pot consi-
derar una fase de mitigació consistent en establir mesures estructurals i de prevenció 
a aplicar en aquests desenvolupaments, per tal de permetre mitigar el risc considerat 
derivat de les instal·lacions industrials que manipulen substàncies perilloses, les 
quals defineixen les condicions per a considerar la distància mínima associada a 
la zona d’indefensió envers l’autoprotecció. Aquestes mesures estructurals s’han 
d’incloure en les previsions del pla, programa o projecte urbanístic amb càrrega en 
el desenvolupament urbanístic.

4.3.3.1 Les mesures estructurals s’associen tant als fenòmens de tipus químic 
(núvols tòxics), com als fenòmens de perill físic (radiació tèrmica en el cas d’in-

cendis, sobrepressió i impuls en el cas d’explosions i projecció de fragments), tot 
diferenciant així dues tipologies de mesures que poden ser les següents:

A) Mesures envers els fenòmens químics de toxicitat: instal·lació i manteni-
ment d’una xarxa perimetral de sensors que permetin la detecció primerenca de la 
presència de substàncies tòxiques. Cal que les mesures d’aquesta xarxa es puguin 
recollir de manera automàtica (online) al CECAT (Centre de Coordinació Operativa 
de Catalunya), per tal de poder minimitzar els temps d’actuació i aplicació dels 
protocols de gestió d’emergències.

El disseny de la xarxa ha de considerar les característiques de les substàncies 
perilloses presents, en la mesura de la disponibilitat d’aquesta informació, així com 
les tecnologies de detecció disponibles. Així mateix, cal considerar una protecció 
perimetral envers l’element de risc que eviti deixar punts foscos. El disseny i ubicació 
concret de la xarxa s’ha de facilitar a la Direcció General de Protecció Civil.

A les mesures anteriors cal afegir la instal·lació, implantació i manteniment de 
sirenes d’avís a la població (les tasques d’implantació i manteniment inclouen els 
simulacres, les proves de sirenes i totes les accions d’informació a la població). Per 
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tant, el municipi també ha d’elaborar o actualitzar el pla d’emergències municipal 
(Pla d’Actuació Municipal pel risc químic en establiments que manipulen substàn-

cies perilloses) com a requisit. Aquestes mesures s’han d’incloure en les previsions 
del pla, programa o projecte.

En conjunt aquestes mesures han de permetre reduir les distàncies de seguretat 
fins a 350 metres en el cas dels núvols tòxics, tot considerant la reducció del temps 
necessari per a la detecció del fenomen de toxicitat.

B) Mesures envers els fenòmens físics: la previsió i concreció de barreres físiques 
entre les instal·lacions i l’element vulnerable que permetin suportar els fenòmens 
físics de radiació tèrmica i sobrepressió que determinen les franges de seguretat o 
zona no urbana recollides en aquest annex, han de reduir el valor de la franja fins a 
valors mínims. El disseny de l’estructura de protecció ha de suportar les intensitats 
dels fenòmens de perill següents:

a) Radiació tèrmica: 37 kw/m².
b) Sobrepressió: 350 mbar.
c) Abast de projecció de fragments majors.
Alhora l’estructura ha de permetre que a l’àmbit territorial posterior objecte de 

protecció no s’assoleixin les intensitats dels fenòmens de perill següents:
a) Radiació tèrmica: 8 kw/m².
b) Sobrepressió: 60 mbar.
c) Abast de fragments menors.
Aquesta mesura preventiva es podrà reforçar amb la previsió de reduccions de cota 

dels projectes urbanístics de forma que quedin a una cota inferior a la corresponent 
a la instal·lació industrial i s’afavoreixi l’efecte de pantalla.

El valor final de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció ha de ser:
a) 250 metres si inicialment era 500 metres.
b) 100 metres si inicialment era 250 metres.
c) 50 metres si inicialment era 100 metres (en aquest cas es correspon a in-

cendis sense deflagració de forma que només cal tenir en compte en el disseny 
de la barrera física els efectes de radiació però no els de sobrepressió i projecció 
de fragments).

Aquest valor final està associat a la incertesa derivada de la determinació de 
la trajectòria dels projectils i de l’avenç dels núvols inflamables, però també a la 
consideració d’un espai de seguretat entre la barrera física i els primers elements 
vulnerables que asseguri que els possibles efectes sobre la barrera no repercuteixin 
en la població.

Les barreres físiques podran ser substituïdes por motes o dunes del terreny 
implantades de forma que s’eviti el contacte visual entre els elements vulnerables 
i les activitats industrials, i per tant que assegurin la protecció física en cas d’emer-
gència.

El disseny (material, forma, alçada, llargària o amplada, entre d’altres) i la ubicació 
exacta (com distància a la via o altres) de l’estructura de protecció haurà d’estar 
validada a través de càlculs tècnics mitjançant simuladors i eines avançades que 
permetin assolir un grau de fiabilitat suficient en el disseny global de la mesura 
protecció. Es considera que totes les mesures anteriors han de comptar amb l’informe 
favorable de la Direcció General de Protecció Civil.

4.3.3.2 A banda de les mesures estructurals anteriors existeixen altres factors de 
caràcter ambiental i orogràfic que permeten minimitzar les distàncies inicialment 
previstes associades als núvols tòxics. Aquestes són les següents:

A) Orografia.
El comportament del fenomen del núvol tòxic presenta dues tendències extremes: 

d’una banda, núvols tòxics on en el seu desplaçament la component gravitatòria 
té un paper important de forma que tenen dificultat per a elevar-se (com a mínim 
inicialment) i per tant es desplacen arran de terra, comportament denominat de 
gasos densos o pesants; i d’altra banda, la resta de núvols tòxics on alhora que es 
produeix un desplaçament longitudinal també es produeix un desplaçament ver-
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tical d’aquest i per tant s’eleven des de l’inici, comportament denominat de gasos 
lleugers o neutres.

Per a un i altre cas, s’ha estudiat com influencien les diferències orogràfiques 
en l’afectació a la població per motiu de la dificultat dels núvols tòxics d’assolir 
determinades alçades quan són gasos densos o pesants, i també la dificultat dels 
gasos lleugers d’afectar a valls i zones baixes ja que tenen tendència a enlairar-se 
des de l’inici de l’emergència. D’aquest estudi sorgeixen les propostes de reducció 
de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció derivada del núvol tòxic, que es 
descriuen tot seguit:

a) En aquells casos en què les zones urbanes o de població que es preveuen 
s’ubiquin per sota del punt de risc o d’emissió, es pot reduir la distància de seguretat 
considerada per al núvol tòxic fins a un 50%, sempre i quan la diferència d’alçada 
sigui superior a 50 metres i es disposi de dades suficients com per a assegurar que 
en les instal·lacions no hi ha presència significativa (>10%) de gasos amb densitats 
superiors a 1,2 vegades l’aire, gasos liquats o gasos refrigerats que es comportin 
inicialment com a gasos densos o pesants.

b) Si la població s’ubica per sobre del punt de risc, la reducció en les zones de 
seguretat associades a núvols tòxics també pot ser d’un 50% en el seu valor, sem-

pre i quan la diferència de cota sigui superior a 50 metres i la presència de gasos 
neutres o de comportament gaussià sigui no representativa (<10%) de manera que 
els gasos tòxics presents es corresponguin amb gasos densos o amb comportament 
de gas dens.

B) Vents predominants i trajectòries de desplaçaments.
D’altra banda, l’afectació a les poblacions en cas de núvol tòxic està molt con-

dicionada per les particularitats de les condicions atmosfèriques en el moment 
de l’emergència, i molt especialment per la velocitat i direcció del vent. Així, 
per a una zona potencialment afectada es pot determinar a través d’un ampli i 
exhaustiu estudi de la distribució dels vents, que existeixen components o direc-

cions del vent molt probables, alhora que existeixen altres poc probables o molt 
poc probables. Per a aquestes últimes, es pot considerar que serà menys probable 
l’afectació a la població en cas d’emergència i per tant que el risc a considerar ha 
de ser inferior.

Per aquest motiu, s’estableixen les propostes de reducció de la zona d’indefensió 
envers l’autoprotecció derivada de núvol tòxic, que es descriuen tot seguit:

a) L’estudi de les dades meteorològiques i més concretament de les components 
del vent, permeten la reducció de les franges de seguretat associades a núvols tòxics 
i núvols inflamables en un 50%, sempre que les components del vent cap a la zona 
de desenvolupament urbanístic prevista representin un valor inferior al 12,5% del 
total. En el cas de que el pes específic de les components sigui inferior al 5%, les 
franges de seguretat a considerar per a núvols tòxics i núvols inflamables són un 
25% del valor inicialment indicat.

Per a determinar les zones de vent predominant, es divideix el territori en octans 
de 45 graus cadascun, es determina el pes percentual de cadascun dels octans en 
relació a la component del vent i s’identifica l’octà en el que es preveu el desenvo-

lupament urbanístic.
Les dades meteorològiques, component o direcció del vent, han de tenir l’origen 

en la Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques (XEMA) del Servei Mete-

orològic de la Generalitat de Catalunya. En cas que les dades no formin part de la 
XEMA, aquestes hauran d’estar validades pels serveis del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

b) De l’estudi de dades meteorològiques i concretament de la velocitat i com-

ponent del vent en diferents moments, es poden modelar trajectòries temporals 
(cada cert temps, com ara cada 2 o 3 hores) a partir de la suma vectorial (velocitat i 
direcció) del vent. Aquestes trajectòries permeten definir el punt final que assoliria 
una partícula transportada pel vent tot tenint en compte els diferents canvis en la 
component del vent i les seves velocitats (i suposant sempre un comportament de 
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tipus gaussià, és a dir, suposant que no hi ha component gravitatòria). Si en l’estudi 
de les trajectòries es conclou que en la zona on es preveu el desenvolupament urba-

nístic finalitzen menys d’un 12,5% del total, les franges de seguretat associades a 
núvols tòxics i núvols inflamables es redueixen en un 50%. Si finalitzen menys del 
5% les franges de seguretat a considerar per a núvols tòxics i núvols inflamables 
són un 25% del valor inicialment indicat.

Per a aquest estudi també cal dividir el territori en octans de 45 graus i determinar 
en quin octà finalitza cadascuna de les trajectòries temporals calculades.

En aquest cas, les dades meteorològiques (tant de velocitat del vent com de 
component o direcció) també han de tenir l’origen en la Xarxa d’estacions mete-

orològiques automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de la Generalitat de 
Catalunya o, en cas contrari, estar validades pels serveis del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

Resum del valor de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció en funció de les 
substàncies perilloses presents i les mesures preventives o de reducció del risc 
aplicades:

S: sense mesures preventives; A: amb mesures preventives.

Tipologia de substàncies  Descripció del fenomen Valor zona (en metres)
perilloses  S A

Gasos tòxics i líquids tòxics  Núvol tòxic 500 350 (sensors de 

amb punt d’ebullició baix   detecció de tòxics)

Gasos liquats  BLEVE 500 250 (barreres  
extremadament   físiques per a radiació  
inflamables   i sobrepressió)

Combustibles líquids molt  Grans incendis, 500 250 (barreres 

inflamables en grans centres  deflagracions i/o explosions  físiques per a radiació 

de distribució logística    i sobrepressió)

Líquids molt inflamables  Núvol Inflamable 250 100 (barreres 

(punt ebullició baix) Explosió  físiques per a radiació  
 Dard de foc  i sobrepressió)

Líquids inflamables Incendi de Toll 100 50 (barreres  
   físiques per a  
   radiació)

Resta de casos Vessaments contaminants  50 50 

 i similars

No s’indiquen les reduccions per orografia i vent que es poden aplicar.
4.4 Control d’elements vulnerables compatibles: zona d’intensitat límit a 

l’exterior.
4.4.1 Instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.
Com s’ha indicat anteriorment, les indústries afectades pel nivell alt de la normativa 

d’accidents greus han d’elaborar informes de seguretat que contemplin els escenaris 
accidentals associats a les seves instal·lacions així com les zones d’afectació que 
es deriven, segons els criteris establerts a la normativa vigent. Aquest informe de 
seguretat és avaluat des de la Generalitat de Catalunya, actualment per la Subdi-
recció General de Seguretat Industrial del Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa per tal d’obtenir els escenaris accidentals amb les distàncies d’afectació 
validades des de l’Administració pública.

Entre els càlculs incorporats es troba el càlcul de la zona LC1% emprat per a la 
definició de la zona d’intensitat límit a l’exterior. Aquesta zona es correspon amb 
la de major intensitat del fenomen de perill, és a dir, l’àmbit on la seva capacitat 
d’afectar a la població o als elements vulnerables és extrem o superior al valor mitjà 
de la zona de planificació d’emergència. Per tant, amb aquesta zona s’identifica 
l’àmbit extrem o de major intensitat del perill en què els elements vulnerables queden 
exposats de forma tal que la no aplicació de les mesures d’autoprotecció dóna lloc 
a uns efectes especialment intensos.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5602 – 7.4.2010 26529

Disposicions

D’acord amb el que s’ha exposat, es considera que no són viables, en relació al 
risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, les previsions 
de desenvolupament urbanístic amb implantació d’elements vulnerables (edificació 
residencial o vivendes, àmbits de pública concurrència i àmbits d’oci) a l’interior 
de les zones corresponents a la zona d’intensitat límit a l’exterior. No obstant, 
s’exceptuen els usos industrials sempre i quan aquests es destinin a una activitat 
industrial compatible amb la presència d’instal·lacions considerades de risc (Seveso) 
i el responsable del desenvolupament urbanístic asseguri les previsions i requisits 
que s’incorporen a l’apartat 4.5 d’aquest annex en relació a la zona de confinament 
general.

4.4.2 Resta d’instal·lacions.
Amb caràcter excepcional, es pot estimar la zona d’intensitat límit a l’exterior per 

a instal·lacions de risc no afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus 
quan des d’un punt de vista tècnic de la seguretat es consideri escaient, especialment 
valorant el cas concret tant pel que fa a la tipologia del risc concret de la instal·lació 
industrial com pel que fa a les característiques concretes del planejament urbanístic 
i molt concretament a la vulnerabilitat resultant (exposició d’elements vulnerables 
al perill concret).

Aquesta estimació es realitza a partir dels valors mitjans de la zona d’intensitat 
límit a l’exterior corresponents a les hipòtesis accidentals que es poden esperar per 
a instal·lacions de nivell alt amb característiques de risc similars (activitat, mesures 
preventives i tipologia de substàncies i quantitats similars), és a dir, a partir de les 
avaluacions dels informes de seguretat de les instal·lacions afectades pel nivell alt 
de la normativa d’accidents greus amb característiques de risc similars. Els criteris 
de risc limitadors de la viabilitat a aplicar en aquests casos són els mateixos que els 
considerats per a les instal·lacions industrials afectades pel nivell alt de la normativa 
d’accidents greus.

Com en el cas de la definició de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció, 
en virtut dels articles 3.n) i 4.d) del Decret 174/2001, de 26 de juny, i si escau, es 
pot sol·licitar l’anàlisi de risc i la seva avaluació per part de l’òrgan competent de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la determinació del valor de 
la zona d’intensitat límit a l’exterior segons el procediment descrit per a les instal-
lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.

4.4.3 Grups crítics de població: elements especialment vulnerables.
Cal tenir en compte que la zona d’intensitat límit a l’exterior (i també la resta 

de zones d’afectació com ara la zona d’intervenció o de confinament general) està 
definida per a un valor de perillositat concret (com la radiació, la toxicitat o la so-

brepressió) que és el valor assolit al límit de la zona, si bé a l’interior s’assoleixen 
valors superiors. Per tant, les zones d’afectació es caracteritzen per una criticitat 
o afectació gradual i no homogènia, ja que en els àmbits territorials més propers 
al focus de l’emergència la intensitat del fenomen o perill és molt elevada i té una 
criticitat o una afectació a la població més elevada. Aquesta criticitat disminueix 
(no linealment sinó amb relacions exponencials) a mesura que s’allunya del focus 
d’emergència.

Cal considerar també que l’estimació de les zones d’afectació respon a criteris 
de vulnerabilitat mitjana dels elements vulnerables, és a dir, es considera la pobla-

ció homogènia sense presència de grups crítics o especialment vulnerables (com 
nens, gent gran o malalts crònics, entre d’altres). Per tant, aquest valor d’intensitat 
límit a l’exterior és el propi dels elements vulnerables però no el dels especialment 
vulnerables (grups crítics de població) on aquest valor és superior ja que per a la 
mateixa dosi (paràmetre fisicoquímic de perill i temps d’exposició) els efectes són 
superiors.

En base als aspectes anteriors, quan els desenvolupaments urbanístics plantegin 
la ubicació de grups crítics de població (elements especialment vulnerables) la 
Direcció General de Protecció Civil pot establir per a aquests grups crítics una 
zona d’intensitat límit a l’exterior específica. En conseqüència, d’acord amb el 
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criteri tècnic d’aquesta Direcció General de Protecció Civil es pot establir que per 
a aquests elements especialment vulnerables la zona d’intensitat límit a l’exterior 
s’ha de correspondre amb el valor LC1% propi dels grups crítics o poblacions 
especialment vulnerables. Si no es disposa d’aquest valor, es pot emprar el valor o 
distància corresponents a 1/4 de la zona d’intervenció, especialment quan es tracti 
de núvols tòxics de gran abast.

Als efectes indicats, els grups crítics de població es defineixen de la manera 
següent:

a) Població crítica per malalties: població amb problemes respiratoris, limita-

cions en el moviment i en les capacitats auditives i, en general, amb disminucions 
reconegudes legalment.

b) Població crítica per grup d’edat: menors de 5 anys i majors de 74 anys.
c) Altres grups de població que es puguin definir com a especialment vulnerables 

o susceptibles de ser més vulnerables a la perillositat de l’emergència.
Per tant, els elements especialment vulnerables als que es podrien aplicar les 

limitacions abans descrites són els que puguin presentar els grups de població que 
s’acaben d’especificar.

4.5 Control de la vulnerabilitat i del creixement màxim: zona de confinament 
general.

4.5.1 Instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.
4.5.1.1 Aquest control es correspon aproximadament amb la zona d’intervenció 

recollida a les avaluacions dels informes de seguretat. Pel que fa a les previsions 
de desenvolupaments urbanístics (independentment de la tipologia d’ús d’aquests) 
previstos a l’interior de la zona de confinament general i que, per tant, suposen 
l’augment o la incorporació de població a la zona d’intervenció, cal considerar el 
següent:

A) L’augment de població inclosa en la zona d’intervenció i, en general, en zo-

nes d’afectació, suposa l’augment del risc per efecte de l’increment dels elements 
vulnerables, és a dir, de la població exposada al risc.

B) La població inclosa en zones de risc, especialment en zona d’intervenció, resta 
sotmesa a l’aplicació del confinament com a mesura d’autoprotecció més adient. 
Perquè el confinament es pugui aplicar cal disposar de mitjans d’avís a la població 
per part de l’Administració pública. Per tant, en els territoris de població inclosos 
en la zona d’intervenció cal la instal·lació de sistemes d’avís a la població.

C) Els sectors de desenvolupament urbanístic previstos a l’interior (totalment o 
parcial) de la zona d’intervenció es consideren compatibles sempre i quan el mu-

nicipi instal·li els mitjans d’avís a la població en cas d’emergència (sirenes d’avís 
a la població) en els àmbits territorials dels sectors de desenvolupament previstos 
inclosos a l’interior de la zona d’intervenció. La instal·lació comporta també la 
implantació (mitjançant campanyes d’informació, simulacres i proves de sirenes) 
així com el seu manteniment. Per tant, el municipi també ha d’elaborar o actualitzar 
el pla d’emergències municipal (Pla d’Actuació Municipal pel risc químic en esta-

bliments que manipulen substàncies perilloses) com a requisit. Aquestes mesures 
s’han d’incloure en els projectes, plans o programes corresponents a càrrec del 
desenvolupament urbanístic.

4.5.1.2 Quant a l’assegurament de les capacitats de gestió dels escenaris possibles, 
la Direcció General de Protecció Civil considera la presència d’un valor màxim 
de població a la zona de confinament general, als efectes d’assegurar la capacitat 
de confinament d’aquesta. Per a definir i aplicar aquest criteri de vulnerabilitat 
controlada (població màxima present) se selecciona un subconjunt d’escenaris 
contemplats a les avaluacions dels informes de seguretat dels establiments afectats 
per la normativa d’accidents greus respecte del total d’escenaris vigents en base a 
criteris prèviament definits de gestionabilitat de les situacions actualment existents. 
En conseqüència, s’estableixen dos grups d’escenaris:

A) Escenaris I: conjunt d’escenaris corresponents a tots aquells no qualificats 
com a potencialment no gestionables (per tant, el diferencial entre tots els escenaris 
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vigents i els escenaris II descrits a continuació). S’apliquen al control de la implan-

tació de nous elements vulnerables pel que fa a:
a) el control de les tipologies d’elements vulnerables mitjançant la zona d’inde-

fensió envers l’autoprotecció i la zona d’intensitat màxima a l’exterior;
b) i la vulnerabilitat controlada (presència màxima de població en la zona de 

confinament general tal com es descriu més endavant) mitjançant la zona de con-

finament general.
B) Escenaris II: conjunt d’escenaris qualificats com a potencialment no gestio-

nables en base a criteris prèviament definits per la Direcció General de Protecció 
Civil que tenen en compte la capacitat de resposta màxima del sistema global de 
protecció civil actual, la fiabilitat humana en l’aplicació de les mesures d’autopro-

tecció i les potencials afectacions a la població, és a dir, es valora el nombre de 
població potencialment afectada (especialment en el cas de núvols tòxics) i present 
a la zona de confinament general. En concret, es qualifiquen com a potencialment 
no gestionables els escenaris accidentals que actualment suposen la presència de 
més de 20.000 habitants en un octà de la zona de confinament general (sector de 45 
graus de la zona circular teòrica); aquest conjunt d’escenaris pertanyen a l’àmbit de 
treball preventiu a través de la definició d’actuacions preventives i correctores del 
risc per a la seva reducció i només s’apliquen al control de la implantació d’elements 
vulnerables amb la definició d’un criteri temporal de creixement controlat.

4.5.1.3 En conseqüència, s’estableix el següent:
A) Per als àmbits inclosos en la zona de confinament general (zona d’intervenció) 

dels escenaris I no es consideren viables increments de la població que suposin 
sobrepassar els 20.000 habitants per a un octà de la zona d’intervenció (sector de 
45 graus de la zona circular teòrica) d’un escenari accidental individualment (no 
per a l’evolvent global).

B) Per als àmbits que no estan inclosos en la zona de confinament general (zona 
d’intervenció) dels escenaris I però que sí ho estan en els escenaris II (qualificats 
com a no gestionables segons els criteris prèviament definits i que, per tant, su-

perarien la xifra de 20.000 persones en l’octà de la zona de confinament general), 
s’estableix un creixement contingut temporal de forma que fins a la fi d’aquesta 
afectació temporal el creixement urbà serà moderat. Aquest creixement es correspon 
amb el valor d’un increment del 33% de la població de qualsevol unitat urbana o 
del conjunt de la població afectada en aquest àmbit.

Amb aquesta diferenciació dels escenaris I i II s’evita traspassar a l’urbanisme 
singularitats que per si mateixes no haurien de formar part de l’escenari habitual 
de treball de la gestió del risc químic en instal·lacions industrials que manipulen 
substàncies perilloses. Aquests criteris han estat prèviament definits i fixats per 
al procés d’identificació homogeni d’escenaris no gestionables a Catalunya, que 
d’altra forma suposarien àmplies restriccions a les capacitats de desenvolupaments 
urbanístics dels municipis.

4.5.2 Resta d’instal·lacions.
Amb caràcter general, no s’estableixen mesures condicionants pel que fa a les 

zones d’intervenció d’instal·lacions industrials no afectades pel nivell alt de la 
normativa d’accidents greus ja que la normativa citada no obliga a disposar de 
distàncies calculades i avaluades per l’Administració.

No obstant, en casos excepcionals, i quan des d’un punt de vista tècnic de la 
seguretat es consideri escaient, especialment valorant el cas concret tant pel que fa 
a la tipologia de risc concret de la instal·lació industrial com pel que fa a les caracte-

rístiques concretes del planejament urbanístic i molt concretament a la vulnerabilitat 
resultant (exposició d’elements vulnerables al perill concret), la Direcció General de 
Protecció Civil pot estimar valors de zona d’intervenció i per tant de confinament 
general. Aquesta estimació s’’ha de realitzar a partir dels valors mitjans de la zona 
d’intervenció corresponents a les hipòtesis accidentals que es poden esperar per a 
instal·lacions de nivell alt amb característiques de risc similars (activitat, mesures 
preventives i tipologia de substàncies i quantitats similars), és a dir, a partir de les 
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avaluacions dels informes de seguretat de les instal·lacions afectades pel nivell alt 
de la normativa d’accidents greus amb característiques de risc similars. Els criteris 
condicionants a aplicar en aquests casos són els mateixos que els considerats per a les 
instal·lacions industrials afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.

Com en el cas de la definició de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció i la zona 
d’intensitat límit a l’exterior, en virtut dels articles 3.n) i 4.d) del Decret 174/2001, 
de 26 de juny, i si escau, es pot sol·licitar l’anàlisi de risc i la seva avaluació per part 
de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la 
determinació del valor de la zona d’intervenció segons el procediment descrit per 
a les instal·lacions afectades pel nivell alt de la normativa d’accidents greus.

4.6 Excepcions.
4.6.1 Excepcions per vulnerabilitat
Tot atenent al fet que els criteris de compatibilitat entre la implantació d’elements 

vulnerables i la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies 
perilloses estan associats als riscos de protecció civil, és a dir, als riscos col·lectius, i 
que aquests depenen de la presència de pública concurrència i la potencial afectació 
generalitzada d’aquesta, s’estableixen excepcions a l’aplicació dels criteris previstos 
en aquest annex per a determinades tipologies d’elements vulnerables sota condicions 
concretes, quan es pot considerar que no es generarien situacions de risc col·lectiu.

D’altra banda, aquestes excepcions donen resposta a les necessitats urbanístiques 
que s’han detectat per part de la Direcció General de Protecció Civil durant la seva 
participació en la tramitació de diversos elements de planejament urbanístic concrets 
(plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal i modificaci-
ons d’aquests), és a dir durant la seva implantació. En aquest sentit, responen a les 
demandes notificades per part dels òrgans responsables del planejament urbanístic 
i d’infraestructures, arran de les reunions i contactes que s’han realitzat amb orga-

nismes tant municipals com de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
En tot cas, aquestes excepcions no fan referència a l’aplicació de les mesures 

preventives i compensatòries del risc descrites per a la zona d’assegurament de 
l’autoprotecció (barreres, sensors, sirenes) que s’han d’aplicar perquè puguin ser 
viables els usos excepcionals a l’interior de la zona que es descriuen tot seguit:

A) Compleció de nuclis urbans.
En funció de les característiques concretes del risc de les instal·lacions industrials 

i de l’increment de la vulnerabilitat resultant del planejament urbanístic, s’exceptua 
l’aplicació de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció i de la zona d’intensitat 
límit a l’exterior a planejaments urbanístics de compleció de nuclis urbans sempre 
i quan la vulnerabilitat no s’incrementi en més d’un 5% i que aquest no suposi en 
valor absolut més de 500 persones.

Es considera que els increments de població superiors als valors percentuals o 
absoluts anteriors suposen un augment significatiu de la vulnerabilitat de l’àmbit 
i que requereixen de l’assignació de recursos operatius i de gestió d’emergència 
superiors als prèviament requerits.

B) Zones verdes i de lleure.
Cal tenir en compte que gran part dels desenvolupaments urbanístics que generen 

nous sectors urbans amb ús residencial requereixen l’existència de zones verdes 
que compensin l’edificabilitat prevista per a donar compliment, entre d’altres, a 
les prescripcions mediambientals. Per tant, tot tenint en compte que existeixen 
àmbits territorials afectats per la zona d’intensitat límit a l’exterior que superen als 
àmbits de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció corresponent, i alhora que la 
distància al focus de l’origen en aquests àmbits permet marge d’actuació en la gestió 
de l’emergència (avís a la població i aplicació de les mesures d’autoprotecció), es 
considera que als àmbits abans definits es poden implantar zones verdes i de lleure 
sempre i quan es doni compliment als requisits següents:

1. El disseny d’aquests espais ha d’evitar que el seu ús quotidià generi condicions 
de pública concurrència que alhora puguin suposar afectacions col·lectives en cas 
d’emergència per risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses. 
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Així, el disseny ha de preveure que no se supera la xifra de 500 persones en aquests 
àmbits, i que hi ha condicions estructurals que generen baixa densitat de població. 
Els dissenys han de preveure la utilització de recursos com ara zones d’arbrat i 
jardins no transitables, llacs o masses d’aigua, o d’altres similars, per a assegurar 
que es dóna compliment als valors anteriors.

2. Les zones no s’han de destinar ni totalment ni parcial a població especialment 
vulnerable com són els infants, la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda o 
similars (com malalts crònics, entre d’altres). Per tant, no s’han de preveure parcs 
infantils ni àrees de joc.

3. No es poden realitzar activitats, ni puntuals ni permanents, que suposin la 
pública concurrència com ara: fires, exposicions, activitats esportives, concerts, 
zones de pícnic o zones d’acampada, entre d’altres.

C) Elements vulnerables no residencials, de pública concurrència limitada i 
condicions de vulnerabilitat controlades.

Ateses també les consideracions abans especificades, als àmbits territorials 
afectats per la zona d’intensitat límit a l’exterior que superen als àmbits de la zona 
d’indefensió envers l’autoprotecció corresponent, es permet la implantació de nous 
elements vulnerables quan aquests no siguin residencials, estiguin associats a usos 
laborals no industrials (aquests ja es permeten amb mesures compensatòries) i es 
compleixin els condicionants següents:

1. En cap cas s’ha de tractar d’activitats destinades a la pública concurrència en 
general i, per tant, en cap cas podran ser activitats dels sectors següents:

a) Educació.
b) Hostaleria i allotjament.
c) Restauració.
d) Oci, equipaments esportius i similars.
e) Locals comercials.
f) Qualsevol altra activitat basada en la pública concurrència.
2. Les activitats no s’han de destinar en cap cas a grups crítics de població, és a 

dir, a població especialment vulnerable com són infants, gent gran, persones amb 
mobilitat reduïda, persones amb malalties respiratòries o malalts crònics, entre 
d’altres. Específicament en cap cas es poden preveure les activitats següents:

a) Escoles i centres educatius, especialment escoles bressols, d’educació infantil 
i primària.

b) Hospitals i altres centres vinculats al tractament de malalties.
c) Residències per a gent gran.
3. Que les noves activitats limitin el nombre màxim de simultaneïtat de treballadors 

a 250 persones per unitat (edifici) i que globalment a l’àmbit afectat es mantinguin 
condicions de baixa densitat de població en general, per a evitar així situacions de 
pública concurrència on es pugui generar un risc col·lectiu en cas d’emergència en 
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses.

4. Cal que les noves activitats incorporin condicions especials de seguretat en 
relació al confinament i al temps de detecció i resposta enfront l’emergència que es 
poden definir de forma concreta en funció del tipus d’activitat i que amb caràcter 
general són:

a) Automatisme de detecció i avís d’emergència: alarmes d’avís.
b) Instal·lació de sirenes d’avís a la població al sector o àmbit afectat.
c) Condicions especials de confinament: tancament automàtic dels sistemes de 

ventilació, accessos i entrades d’aire de l’exterior, capacitat d’aïllament per a assolir 
un valor màxim d’una renovació total d’aire per hora en condicions de confinament 
i capacitat per a mantenir el confinament en les condicions abans esmentades durant 
almenys 60 minuts. Per tant, les edificacions han d’estar dissenyades per a afavorir 
aquestes condicions de bon confinament i cal que es dotin en el seu disseny de 
mesures específiques.

5. En tot cas aquestes activitats han de disposar d’un Pla d’autoprotecció homo-

logat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
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En conseqüència, d’acord amb els condicionants anteriors, es poden implantar 
activitats d’us administratiu (oficines i similars) i magatzems que no siguin locals 
comercials, com ara centres logístics de distribució interna d’empreses, lloguer 
d’espais per a guardar mobles o similars.

4.6.2 Excepcions d’escenaris accidentals concrets.
La Direcció General de Protecció Civil no considera en la definició de la zona 

d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció aquells escenaris accidentals que 
des d’un punt de vista tècnic es valorin com de molt baixa probabilitat. Aquests 
escenaris poden ser els següents:

A) Aquells que no compleixin els criteris de selecció d’escenaris accidentals per a 
l’elaboració de l’anàlisi de risc fixats per part de l’òrgan competent de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan el criteri tècnic de gestió d’emergències 
no sigui contradictori (és a dir, determini que sí s’ha de tenir en compte).

B) Aquells que no presentin zones d’intensitat límit a l’exterior, és a dir, aquells 
pels quals el valor LC1% quedi a l’interior del límit de la instal·lació industrial.

C) Aquells pels quals la probabilitat de fuita de la substància perillosa (entesa 
com el concepte “Loss of Containment” tal com es defineix en la publicació “Gui-
delines for Quantitative Risk Assessment” del TNO (“Netherlands Organisation 
for Applied Scientific Research”)) sigui inferior a 10E-8

D) Aquells pels quals la contribució al risc individual sigui inferior al 0,1% 
(10E-3) del llindar de risc individual considerat com a acceptable per part de l’òrgan 
competent en matèria de seguretat industrial de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

Així mateix, tal com es recull als apartats anteriors, s’ha d’evitar considerar 
aquells escenaris accidentals que actualment ja suposin situacions de caràcter po-

tencialment no gestionable, per a evitar així traspassar a l’urbanisme singularitats 
que per elles mateixes no haurien de formar part de l’escenari habitual de treball 
de la gestió del risc químic en instal·lacions industrials que manipulen substàncies 
perilloses. Aquestes situacions són les definides com a tal en el procés d’identifica-

ció d’escenaris no gestionables per part de la Direcció General de Protecció Civil.
4.7 Resum d’elements vulnerables compatibles en funció de la zona de risc.

  Element vulnerable

Zona*  Infraestructures  Industrial Terciari Residencial Equipaments 

  (carrers, vials o carreteres,  
  entre d’altres)

IEA  Sí Sí amb mesures  No Només compleció  No 

   compensatòries i   nuclis urbans amb 

   no usos comercials  límit increment  
     població del 5%  
     o 500 persones

ILE < IEA Sí Sí amb mesures  No Només compleció  No 

   compensatòries i no   nuclis urbans amb 

   usos comercials.  límit increment  
     població del 5%  
     o 500 persones

 > IEA Sí Sí Sí oficines,  Només compleció Només jardins i zones 

    magatzems no local  nuclis urbans amb verdes de baixa densitat 
    comercial i similars  límit increment amb capacitat d’afluència 

    amb límit 250  població del 5% màxima 

    persones/edifici  o 500 persones de 500 persones
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A la web del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es 
publica un exemple de mapa d’elements vulnerables compatibles amb el risc químic 
en instal·lacions industrials que manipulen substàncies perilloses.

4.8 Nota sobre les substàncies perilloses presents a instal·lacions industrials.
Atès que el risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses 

presenta unes clares característiques de canvi continu, de manera que les substàn-

cies perilloses presents canvien en tipus, nombre i quantitat, s’ha de considerar tot 
el procés de canvi d’acord amb les competències que corresponen, actualment, 
a la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa.

5. Criteris de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril.

5.1 Introducció.
El procés d’identificació de qualsevol tipus de desenvolupament urbanístic, es-

pecialment en sòl urbanitzable, potencialment inviable per raó de la gestió del risc 
químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, té en 
compte els mateixos principis d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció que 
en el cas del risc químic en instal·lacions industrials que manipulen substàncies 
perilloses. Concretament, es fonamenta en la definició de la zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció com a franja de seguretat per a assegurar la capacitat d’aplicació de 
les mesures d’autoprotecció per part de la població. Aquesta zona i els condicionants 
establerts responen a la proximitat de la població al focus o origen de l’emergència i 
alhora a la celeritat de l’avenç d’aquesta, que fa que el marge o temps de resposta per 
a avisar a la població per a aplicar les mesures d’autoprotecció sigui molt reduït.

Es consideren no viables en relació al risc químic en el transport de mercaderies 
perilloses, les previsions de desenvolupament urbanístic amb implantació d’elements 
vulnerables (edificació residencial, edificis de pública concurrència o àmbits d’oci 
en general) a l’interior de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció definida al 
voltant de les vies de risc en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril (descrites a l’apartat següent).

Pel que fa als desenvolupaments amb ús industrial, es consideren compatibles 
amb el risc químic en el transport de mercaderies perilloses sempre i quan s’asse-

gurin les mesures compensatòries del risc per part del municipi amb la difusió de 
la informació sobre la ubicació del sector a l’interior de la franja de risc concreta, 
i amb les corresponents mesures d’autoprotecció adients que seran com a mínim 
les previstes a l’apartat 4.5 (zona de confinament general per risc químic en instal-
lacions que manipulen substàncies perilloses).

  Element vulnerable

CG  Sí Sí Sí Límit de vulnerabilitat de Sí 
     20.000 persones a l’interior 
     d’un octà (45º) de la zona  
     circular corresponent a  
     qualsevol escenari  
     d’emergència del conjunt  
     escenaris I de les avaluacions  
     dels informes de seguretat de  
     les instal·lacions industrials.  
     Límit de creixement del 33%  
     per a àmbits en zona de  
     confinament dels escenaris II  
     i a l’exterior de la zona dels  
     escenaris I

*IEA: Zona d’indefensió envers l’autoprotecció
ILE: Zona d’intensitat límit a l’exterior
CG: Zona de confinament general
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5.2 Zona d’indefensió envers l’autoprotecció.
5.2.1 Primera fase o fase preliminar.
El procés de definició de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció i per tant 

d’identificació de desenvolupaments urbanístics potencialment inviables per raó 
de la gestió del risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril s’inicia en una primera fase mitjançant la relació de previsions que s’ubi-
quen totalment o parcial a l’interior de la franja de 500 metres definida al voltant 
de les vies on existeix un flux de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril 
important o molt important. Aquests fluxos es corresponen a les xifres següents:

a) Transport per ferrocarril: les dades de flux es presenten en forma de quantitats 
totals de mercaderies perilloses transportades per una línia concreta. A aquests 
efectes, es defineixen un nivells de flux en base a les tones totals anuals, indicant-se 
en la taula següent l’equivalent a tones per dia com a referència:

Nivell de flux Tones per any (t/a) Tones per dia (t/d)

Flux molt important >380.000 >1.040

Flux important 180.000 - 380.000 495 - 1.040

b) Transport per carretera: el flux es presenta en base a camions per dia estàndard, 
que és un concepte equivalent al nombre de camions que es pot esperar que circulin 
per una via un dia qualsevol de l’any, d’acord amb la taula següent:

Nivell de flux Camions/dia estàndard

Flux molt important > 150

Flux important 100 - 150

Les dades s’obtenen, en el cas del flux per ferrocarril, a partir de la publicació 
anual de fluxos elaborada de manera conjunta per Renfe i la Direcció General de 
Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior. En el cas del transport 
per carretera, les dades s’obtenen a partir de sessions de control a peu de carreteres 
i autopistes i també a partir de consultes a certes empreses i entitats públiques i 
privades.

No es considera l’aplicació de criteris de compatibilitat entre la implantació de nous 
elements vulnerables i la gestió de les emergències per risc químic en el transport 
de mercaderies perilloses per a vies on el flux d’aquestes mercaderies perilloses 
sigui inferior als valors abans referits (important o molt important).

Quant a la definició dels llindars, per a la selecció de les vies al voltant de les quals 
s’estableixen criteris de compatibilitat entre nous elements vulnerables i la gestió de 
les emergències per risc químic en el transport de mercaderies perilloses, es basa 
en criteris internacionals, i més concretament en els definits pel govern holandès 
i l’organisme europeu TNO (“Netherlands Organisation for Applied Scientific 
Research”), considerats àmpliament com a referents en aquests aspectes. Les guies 
(“Guidelines for quantitative risk assessment”) elaborades pel TNO indiquen que la 
consideració de criteris de risc al voltant de les vies ha de ser sempre en funció del 
flux de mercaderies perilloses existent i més concretament en funció dels moviments 
(camions o vagons) anuals. També s’hi recull que els llindars establerts han de ser 
diferents en funció de considerar tot tipus de mercaderia perillosa o només deter-
minades tipologies (com gasos tòxics o substàncies inflamables, entre d’altres).

D’acord amb això, s’indica que cal tenir en compte criteris de risc en l’ordenació 
territorial al voltant de les vies amb moviments iguals o superiors als següents:

Tipus Via Tipus Mercaderia Unitats/any Unitats/dia

Autopista Totes mercaderies perilloses 27.000 74
 Gasos liquats petroli 6.500 18
 Gasos tòxics 8.000 22
 Gasos molt tòxics 4.000 11
 Líquids tòxics volàtils 2.000 6
 Líquids molt tòxics volàtils 700 2
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Tipus Via Tipus Mercaderia Unitats/any Unitats/dia

Vies en zona urbana Totes mercaderies perilloses 22.000 60
 Gasos liquats petroli 8.000 22
 Gasos tòxics 10.000 27
 Gasos molt tòxics 8.000 22
 Líquids tòxics volàtils 2.000 6
 Líquids molt tòxics volàtils 800 2

Ferrocarril Totes mercaderies perilloses 7.000 19
 Líquids molt inflamables 3.000 8
 Líquids i gasos tòxics Quan sigui significatiu

Al respecte, pel que fa a unitat cal entendre: camions en el cas del trànsit rodat, 
i vagons en el cas del ferrocarril.

Com es pot observar de la comparació entre la taula anterior del TNO i les taules 
de llindars de flux de la Direcció General de Protecció Civil per a l’aplicació de 
criteris de control de nous elements vulnerables compatibles amb el risc químic 
en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, els llindars 
emprats per part d’aquesta Direcció General són menys restrictius que els referents 
internacionals, ja que s’incorpora un factor o marge de tolerància de forma que 
s’estan considerant sempre fluxos superiors als recomanats pels organismes abans 
indicats. Aquest factor se situa entorn a 1,5 com a valor mitjà en el cas del flux total 
de mercaderies perilloses tant amb camió com amb ferrocarril. En alguns casos 
aquest factor pot ser superior, si es considera una tipologia concreta de substància 
perillosa.

La definició de la zona inicial de 500 metres permet obtenir una llista preliminar 
de previsions urbanístiques potencialment inviables des del punt de vista de la 
gestió del risc químic associat al transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril. Aquesta llista i les situacions concretes es perfilen posteriorment en 
una segona fase de major detall.

5.2.2 Segona fase o fase de detall.
El procés de definició de les previsions urbanístiques inviables iniciades en 

la fase preliminar es complementa amb una segona fase de concreció del risc on 
s’estudien els fluxos disponibles de mercaderies perilloses per a cada tram o secció 
concret associat a una previsió urbanística concreta, tot identificant les tipologies 
de mercaderies perilloses transportades i, per tant, les tipologies d’accident greu 
que es poden esperar:

Tipologia de mercaderia perillosa Tipologia d’accident greu

Gasos tòxics i líquids tòxics amb punt d’ebullició baix Núvols Tòxics

Líquids inflamables Incendis de Toll

Gasos liquats extremadament inflamables  BLEVEs 

i líquids molt inflamables (punt ebullició baix) Dards de Foc
 Núvols Inflamables
 Explosions/deflagracions

Explosius Explosions

En relació amb la identificació de les tipologies de mercaderies perilloses, no 
es consideren representatives del risc aquelles que representin menys del 10% del 
flux total (en valor de tones/any per al ferrocarril o de camions/dia estàndard per a 
la carretera) i/o que no representin més de 22 camions/dia estàndard en el cas de la 
carretera o 150 Tn/dia en el cas del ferrocarril (15% dels límits inferiors correspo-

nents a un flux molt important). En general, i sempre que sigui possible i estiguin 
disponibles les dades, s’ha de tenir en compte el valor de flux mitjà corresponent a 
la sèrie màxima de 4 anys tot incloent-hi les dades anuals més recents.

A més, per a la determinació de les tipologies de mercaderies perilloses represen-

tatives s’han de tenir en compte també altres criteris que es considerin pertinents, 
com ara l’anàlisi històrica d’accidents en una via concreta o l’existència d’instal-
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lacions que assegurin la presència d’un flux determinat entre elles mitjançant una 
via determinada.

Així mateix, atès que la distància de 500 metres està vinculada a la possibilitat 
d’accidents greus en els que intervinguin substàncies tòxiques que puguin generar 
un núvol tòxic de gran abast i a les capacitats d’autoprotecció de la població, el valor 
de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció depèn de la tipologia de mercaderia 
perillosa amb flux significatiu i es correspon amb els valors indicats tot seguit:

Tipologia de mercaderia  Fenomen Valor de la zona Criteri 
perillosa   sense mesura  
  preventiva (metres) 

Gasos tòxics i líquids tòxics  
amb punt d’ebullició baix Núvol tòxic 500 Zona d’indefensió 

   envers l’autoprotecció

Líquids inflamables Incendi de Toll 75 Valor mitjà de radiació 
amb efectes a la població

Gasos liquats extremadament  BLEVE 235 LC1% mitjà BLEVE 

inflamables i líquids molt    per radiació 

inflamables    (12,5 kw/m2) 
(punt d’ebullició baix) 

  250 Projecció  
   de fragments màxima 

   (estudis disponibles)

 Núvol  225 Valor mitjà de l’abast 
 Inflamable/deflagració  dels núvols inflamables  
   (límit inferior  
   d’inflamabilitat/ 
   explosivitat)

 Dard de foc 75 Valor mitjà de radiació  
   amb efectes a població

Explosius Explosió Distàncies de ITC-11  Distàncies definides en 

  del Reial decret  el reglament d’explosius 

  230/1998 envers elements 

   vulnerables segons  
   càrrega explosiva

Els valors anteriors responen a criteris concrets d’anàlisi de les situacions de 
perill possibles, així com de les capacitats d’autoprotecció de la població. Concre-

tament:
A) Núvol tòxic: la definició d’una franja de 500 metres s’aplica en resposta a la 

definició de núvols tòxics de gran abast. Cal tenir en compte que amb una velocitat 
de vent mínima d’1,5 m/s l’avenç d’un núvol tòxic és de 500 metres en 5 minuts i 
mig o el que és el mateix 1 Km en 11 minuts. En base a l’experiència en la plani-
ficació i gestió d’emergències per risc químic, és conegut que el marge de temps 
necessari per a poder avisar a la població exposada al risc gairebé mai és inferior a 
aquests 5,5 minuts, ja que normalment en els primers moments d’una emergència 
química es genera molta incertesa, tant per les accions de detecció, com de traspàs 
d’informació per part de les empreses i fins i tot de les persones afectades o dels 
grups operatius. Fins i tot en la millor de les situacions possibles (disponibilitat de 
les millors tecnologies i fiabilitat màxima en l’aplicació dels protocols d’avís), els 
temps serien superiors.

Per tant, l’aplicació de mesures d’autoprotecció a la població pot no ser possible 
per a les zones incloses en els primers 500 metres recorreguts pel núvol tòxic, ja 
que l’avís a la població serà posterior a l’arribada del núvol tòxic. En aquest sentit 
cal considerar que la població inclosa en aquests primers 500 metres es troba en 
situació potencial d’indefensió envers l’emergència.

B) BLEVE (“Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion”): en els fenòmens 
BLEVE es combinen dos efectes principals o perills envers la població i també 
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les estructures, que són d’una banda la radiació tèrmica que es genera i de l’altra 
la projecció de fragments (l’extensió dels efectes de la sobrepressió generada és 
generalment inferior a la de la radiació tèrmica).

a) En el primer cas, es pot definir una franja de seguretat de 235 metres associ-
ada al valor mitjà de mortalitat 1% a l’exterior (LC1%) de les hipòtesis accidentals 
definides a les avaluacions dels informes de seguretat de les instal·lacions Seveso, 
on l’escenari estava associat a la BLEVE d’un camió cisterna.

b) En el segon cas, la incertesa en la determinació o previsió de l’abast de la 
projecció de fragments aconsella la definició de distàncies de seguretat associades 
a fenòmens reals estudiats en detall, com és el cas de Tivissa (Tarragona) de l’any 
2002 (22 de juny). En l’anàlisi detallada de l’emergència (“Journal of Loss Preven-

tion in the Process Industries: Volume 17, Issue 4, July 2004, Pages 315-321”) es va 
obtenir un valor de 250 metres associat a la projecció dels fragments menors amb 
capacitat d’afectació, que es pren com a franja de control d’elements vulnerables 
compatibles.

C) Núvol inflamable: en els fenòmens de núvol inflamable, la vulnerabilitat a 
l’interior del núvol és absoluta en termes de radiació tèrmica, de manera que cal 
excloure els elements vulnerables de l’interior. En aquest sentit, la definició de 
distàncies de seguretat està associada a la mitjana de valors del LEL (límit inferior 
d’explosivitat) recollits en les hipòtesis accidentals de les avaluacions dels informes 
de seguretat de les instal·lacions Seveso, on l’escenari estava associat a un camió 
cisterna. Aquest valor es correspon a 225 metres, com a valor dels 10 majors es-

cenaris previstos.
D) Incendi de toll i dard de foc: es defineix un valor de 75 metres que permet 

assegurar la no presència d’elements vulnerables en distàncies on es poden concre-

tar valors de radiació (kw/m²) amb capacitat de vulnerabilitat. Aquesta distància 
s’ha definit a partir de l’estudi detallat dels càlculs de radiació associats a hipòtesis 
accidentals amb camions cisterna i vagons cisterna recollits a les avaluacions dels 
informes de seguretat de les instal·lacions industrials afectades pel nivell alt de la 
normativa d’accidents greus.

E) Explosions: per a les possibles explosions associades a substàncies explosives 
es pot determinar la distància de seguretat a través de la Instrucció Tècnica Número 
11 del Reglament d’explosius (Reial decret 230/1998), on es defineixen distàncies 
envers nuclis de població a partir de la tipologia d’explosiu i de la quantitat absoluta 
present.

D’acord amb el que s’ha exposat, per a la determinació de la zona d’indefensió 
envers l’autoprotecció, que permeti la identificació de les previsions urbanístiques 
no viables des del punt de vista de la gestió del risc d’accident greu en el transport 
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, cal determinar les tipologies 
de mercaderies perilloses considerades representatives del risc (tal com s’indica 
en aquest mateix apartat) i tenir en compte el valor major recollit a la taula anterior 
d’aquest mateix apartat, que amb caràcter resumit pot ser:

a) 500 metres: flux representatiu (segons s’indica anteriorment) de mercaderies 
tòxiques que poden generar un núvol tòxic de gran abast.

b) 250 metres: flux representatiu (segons s’indica anteriorment) de les merca-

deries següents:
1. gasos liquats inflamables (especialment gasos liquats de petroli),
2. substàncies que poden generar BLEVE,
3. substàncies que poden generar núvols inflamables, deflagracions o explo-

sions,
4. substàncies tòxiques que no poden produir grans núvols tòxics, ja sigui per una 

toxicitat mitja-baixa, per una temperatura d’ebullició elevada o per les condicions 
de seguretat concretes.

c) 75 metres: flux representatiu (segons s’indica anteriorment) de mercaderies 
líquides inflamables o molt inflamables que no poden generar núvols inflamables 
ni deflagracions.
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5.2.3 Tercera fase o fase de mitigació.
Finalment, cal establir les mesures estructurals i de prevenció que ha de permetre 

mitigar el risc considerat associat al transport de mercaderies perilloses per car-
retera i ferrocarril i que ha de definir les condicions per a considerar la distància 
mínima associada a la zona d’indefensió envers l’autoprotecció. Aquestes mesures 
s’han d’incloure en les previsions del pla, programa o projecte urbanístic a càrrec 
del desenvolupament urbanístic.

5.2.3.1 Les mesures estructurals s’associen tant als fenòmens de perill físic 
(radiació tèrmica en el cas d’incendis, sobrepressió i impuls en el cas d’explosions 
i projecció de fragments) com de tipus químic (núvols tòxics), tot diferenciant així 
dues tipologies de mesures:

A) Mesures envers els fenòmens físics: la previsió i concreció de barreres físi-
ques enfront les vies de transport de mercaderies perilloses que permetin suportar 
els fenòmens físics de radiació tèrmica i sobrepressió que determinen les franges 
de seguretat o zona no urbana recollides en aquest annex, redueixen el valor de la 
franja fins a valors mínims.

El disseny de l’estructura de protecció ha de suportar les intensitats dels fenòmens 
de perill següents:

a) Radiació tèrmica: 37 kw/m².
b) Sobrepressió: 350 mbar.
c) Abast de fragments majors.
Alhora l’estructura ha de permetre que a l’àmbit territorial posterior objecte de 

protecció no s’assoleixin les intensitats dels fenòmens de perill següents:
a) Radiació tèrmica: 8 kw/m².
b) Sobrepressió: 60 mbar.
c) Abast de fragments menors.
El valor final de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció ha de ser:
a) 100 metres si inicialment era 250 metres.
b) 50 metres si inicialment era 75 metres (en aquest cas es correspon a incendis 

sense deflagració de forma que només cal tenir en compte en el disseny de la barrera 
física els efectes de radiació però no els de sobrepressió i projecció de fragments).

Aquest valor final està associat a la incertesa derivada de la determinació de 
la trajectòria dels projectils i de l’avenç dels núvols inflamables, però també a la 
consideració d’un espai de seguretat entre la barrera física i els primers elements 
vulnerables que asseguri que els possibles efectes sobre la barrera no repercuteixin 
en la població.

Les barreres físiques podran ser substituïdes por motes o dunes del terreny implanta-

des de forma que s’eviti el contacte visual entre els elements vulnerables i les activitats 
industrials, i per tant que assegurin la protecció física en cas d’emergència.

El disseny (material, forma, alçada, llargària o amplada, entre d’altres) i la ubicació 
exacta (com distància a la via) de l’estructura de protecció haurà d’estar validada 
a través de càlculs tècnics mitjançant simuladors i eines avançades que permetin 
assolir un grau de fiabilitat suficient en el disseny global de la mesura protecció. 
Aquesta informació s’ha de facilitar a la Direcció General de Protecció Civil.

B) Mesures envers els fenòmens químics o de toxicitat: instal·lació i manteni-
ment d’una xarxa perimetral de sensors que permetin la detecció primerenca de la 
presència de substàncies tòxiques. Cal que les mesures d’aquesta xarxa es puguin 
recollir de manera automàtica (online) al CECAT (Centre de Coordinació Operativa 
de Catalunya), per tal de poder minimitzar els temps d’actuació i d’aplicació dels 
protocols de gestió d’emergències.

El disseny de la xarxa ha de considerar les característiques de les mercaderies 
tòxiques transportades, en la mesura de la disponibilitat d’aquesta informació, així 
com les tecnologies de detecció disponibles. Cal considerar una protecció perimetral 
de l’element vulnerable en l’àmbit exposat a l’element de risc (via de transport) que 
eviti deixar punts foscos. El disseny i ubicació concret s’ha de facilitar a la Direcció 
General de Protecció Civil.
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A les mesures anteriors cal afegir la instal·lació, la implantació i el manteniment 
de sirenes d’avís a la població (les tasques d’implantació i manteniment inclouen els 
simulacres, les proves de sirenes i totes les accions d’informació a la població).

En conjunt aquestes mesures permetran reduir les distàncies fins a 350 metres, 
tot considerant la reducció del temps necessari per a la detecció del fenomen de 
toxicitat.

Es considera que totes les mesures anteriors han de comptar amb l’informe 
favorable de la Direcció General de Protecció Civil.

5.2.2.2 A banda de les mesures estructurals anteriors que possibiliten la reducció 
de les franges de seguretat o zones de control d’elements vulnerables compatibles, 
existeixen altres factors de caràcter ambiental i orogràfic que permeten minimitzar 
les distàncies inicialment previstes associades als núvols tòxics. Aquests factors 
són els següents:

A) Orografia.
El comportament dels fenòmens de núvol tòxic presenta dues tendències extre-

mes:
a) Núvols tòxics on en el seu desplaçament la component gravitatòria té un paper 

important de forma que tenen dificultat per a elevar-se (com a mínim inicialment) 
i, per tant, es desplacen arran de terra (comportament denominat de gasos densos 
o pesants).

b) La resta de núvols tòxics on alhora que es produeix un desplaçament longitu-

dinal també es produeix un desplaçament vertical d’aquest i, per tant, s’eleven des 
de l’inici (comportament denominat de gasos lleugers o neutres).

Per a un i altre cas, s’ha estudiat com influencien les diferències orogràfiques 
en l’afectació a la població per motiu de la dificultat dels núvols tòxics d’assolir 
determinades alçades quan són gasos densos o pesants, i també de la dificultat dels 
gasos lleugers d’afectar a valls i zones baixes ja que tenen tendència a enlairar-se 
des de l’inici de l’emergència.

D’aquest estudi sorgeixen les propostes de reducció de la zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció derivada de núvol tòxic, que es descriuen tot seguit:

a) En aquells casos en què les zones urbanes o de població que es preveuen 
s’ubiquin per sota del punt de risc o d’emissió, es pot reduir la distància de seguretat 
considerada per al núvol tòxic fins a un 50%, sempre i quan la diferència d’alçada 
sigui superior a 50 metres i es disposi de dades suficients com per a assegurar que 
en el flux de transport de mercaderies perilloses no hi ha presència significativa 
(>10%) de gasos amb densitats superiors a 1,2 vegades l’aire (gasos liquats o gasos 
refrigerats que es comportin inicialment com a gasos densos o pesants).

b) Si la població s’ubica per sobre del punt de risc amb una diferència d’alçada de 
50 metres com a mínim, la reducció en les zones de seguretat associades a núvols 
tòxics també pot ser d’un 50% en el seu valor, sempre i quan la presència de gasos 
neutres o de comportament gaussià sigui no representativa (<10%) i, per tant, els 
gasos tòxics transportats es corresponguin amb gasos densos o amb comportament 
de gas dens.

B) Vents predominants i trajectòries de desplaçaments.
D’altra banda, l’afectació a les poblacions en cas de núvol tòxic està molt con-

dicionada per les particularitats de les condicions atmosfèriques en el moment de 
l’emergència, i molt especialment per la velocitat i direcció del vent.

En concret, per a una zona potencialment afectada es pot determinar a través d’un 
ampli i exhaustiu estudi de la distribució dels vents, que existeixen components o di-
reccions del vent molt probables, alhora que existeixen altres poc probables o molt poc 
probables. Per a aquestes últimes, es pot considerar que és menys probable l’afectació 
a la població en cas d’emergència i, per tant, que el risc a considerar ha de ser inferior. 
Per aquest motiu, s’estableixen les propostes de reducció de la zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció derivada de núvol tòxic, que es descriuen tot seguit:

a) L’estudi de les dades meteorològiques i més concretament de les components 
del vent, permeten la reducció de les franges de seguretat associades a núvols tòxics 
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i núvols inflamables en un 50%, sempre que les components del vent cap a la zona 
de desenvolupament urbanístic prevista representin un valor inferior al 12,5% del 
total. En el cas de que el pes específic de les components sigui inferior al 5%, les 
franges de seguretat a considerar per a núvols tòxics i núvols inflamables són un 
25% del valor inicialment indicat.

Per a determinar les zones de vent predominant, s’ha de dividir el territori en 
octans de 45 graus cadascun, s’ha de determinar el pes percentual de cadascun 
dels octans en relació a la component del vent i s’ha d’identificar l’octà en el que es 
preveu el desenvolupament urbanístic.

Les dades meteorològiques (component o direcció del vent) han de tenir l’origen 
en la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques (XEMA) del Servei Mete-

orològic de la Generalitat de Catalunya. En el cas que les dades no formin part de 
la XEMA, aquestes han d’estar validades pels serveis del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

b) De l’estudi de dades meteorològiques i concretament de la velocitat i com-

ponent del vent en diferents moments, es poden modelar trajectòries temporals 
(cada cert temps, com ara cada 2 o 3 hores) a partir de la suma vectorial (velocitat i 
direcció) del vent. Aquestes trajectòries permeten definir el punt final que assoliria 
una partícula transportada pel vent tot tenint en compte els diferents canvis en la 
component del vent i les seves velocitats (i suposant sempre un comportament de 
tipus gaussià, és a dir, suposant que no hi ha component gravitatòria).

Si en l’estudi de les trajectòries es conclou que en la zona on es preveu el des-

envolupament en urbanístic finalitzen menys d’un 12,5% del total, les franges de 
seguretat associades a núvols tòxics i núvols inflamables es redueixen en un 50%. 
Si finalitzen menys del 5% les franges de seguretat a considerar per a núvols tòxics 
i núvols inflamables són un 25% del valor inicialment indicat.

Per a aquest estudi també cal dividir el territori en octans de 45 graus i determinar 
en quin octà finalitza cadascuna de les trajectòries temporals calculades.

En aquest cas, les dades meteorològiques (tant de velocitat del vent com de 
component o direcció) també han de tenir l’origen en la xarxa d’estacions mete-

orològiques automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de la Generalitat de 
Catalunya o en cas contrari estar validades pels serveis del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

5.2.2.3 D’altra banda, quan estudis de detall incorporats a la planificació ur-
banística i basats en els simuladors habituals d’afectació d’escenaris accidentals 
d’emergència de tipus químic, permetin demostrar que degut a les característiques 
concretes de la infraestructura (per exemple semisoterrament o apantallament que 
generi semi-tancaments) i/o a la seva implantació al territori (diferències d’alçada 
per efecte trinxeres o similars), els efectes físics (sobrepressió, impuls, radiació o 
projecció de fragments) o químics (toxicitat) són inferiors als que es poden suposar 
inicialment en una infraestructura sense aquestes característiques, s’ha de valo-

rar la reducció de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció segons els resultats 
concrets assolits.

La reducció en l’afectació ha de ser proporcional a l’increment del temps de res-

posta disponible, és a dir, a l’avenç més lent de l’emergència de tipus tòxic per efecte 
d’aquests factors considerats, o a la reducció mitjana de l’abast dels efectes físics en 
la zona inicialment definida com d’indefensió envers l’autoprotecció. En tot cas la 
reducció mai comporta valors inferiors a 50 metres si hi ha transport significatiu de 
mercaderies perilloses que poden generar deflagracions ni 200 metres en el cas de 
transport significatiu de mercaderies perilloses de tipus tòxic. Cal sempre mantenir 
la necessitat d’instal·lar les mesures preventives estructurals que s’escaiguin segons 
el tipus de mercaderia perillosa transportada significativament.

Aquests estudis també es poden aplicar per a valorar projectes de semisoterrament 
(efecte trinxera o apantallaments que generin semi-tancaments) de les infraestruc-

tures de transport de mercaderies perilloses que permetin donar viabilitat als sectors 
planejats en base a les reflexions tècniques anteriors.
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Resum dels valors finals de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció en funció 
de les mesures preventives aplicades.

Tipologia de mercaderia  Fenomen Sense mesura  Amb mesura 

perillosa  preventiva (metres) preventiva (metres)

Gasos tòxics i líquids tòxics amb punt Núvol tòxic 500 350 

d’ebullició baix

Líquids inflamables Incendi de Toll 75 50

Gasos liquats extremadament  BLEVE 250 100 

inflamables i líquids molt  Núvol Inflamable 

inflamables  Explosió 

(punt ebullició baix) Dard de foc

No s’indiquen les reduccions per orografia i vent que es poden aplicar.
5.3 Excepcions per vulnerabilitat.
Tal i com es recull a l’apartat 4.6.1 dels criteris de compatibilitat de nous elements 

vulnerables amb el risc químic en instal·lacions industrials que manipulen substàn-

cies perilloses, per al cas del risc químic en el transport de mercaderies perilloses 
per carretera i ferrocarril també s’estableixen criteris d’excepció en l’aplicació dels 
criteris en base a la consideració que aquests estan vinculats als riscos col·lectius, 
i alhora depenen de la presència de pública concurrència i la potencial afectació 
generalitzada d’aquesta.

A més, aquestes excepcions donen resposta a les necessitats urbanístiques 
que s’han detectat per part de la Direcció General de Protecció Civil durant la 
seva participació en la tramitació de diversos elements de planejament urbanístic 
concrets (plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal i 
modificacions d’aquests), i alhora responen a les demandes notificades per part 
dels òrgans responsables del planejament urbanístic i d’infraestructures, arran de 
les reunions i contactes realitzats. Aquestes excepcions doten de major flexibilitat 
a la zona d’indefensió envers l’autoprotecció del risc químic en el transport de mer-
caderies perilloses per ferrocarril que no pas a la del risc químic en instal·lacions 
que manipulen substàncies perilloses, en resposta a les característiques diferencials 
d’un i altre risc.

5.3.1 Compleció de nuclis urbans.
En funció de les característiques concretes del risc i de l’increment de la vul-

nerabilitat resultant del planejament urbanístic, s’exceptua l’aplicació de la zona 
d’indefensió envers l’autoprotecció a planejaments urbanístics de compleció de 
nuclis urbans,i sempre i quan la vulnerabilitat no s’incrementi en més d’un 5% i que 
aquest no suposi en valor absolut més de 500 persones. Es considera que els incre-

ments de població superiors als valors percentuals o absoluts anteriors a l’interior 
de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció suposen un augment significatiu de 
la vulnerabilitat de l’àmbit i requereixen de l’assignació de recursos operatius i de 
gestió d’emergència superiors als prèviament requerits.

5.3.2 Zones verdes i de lleure.
Gran part dels desenvolupaments urbanístics que generen nous sectors urbans amb 

ús residencial requereixen l’existència de zones verdes que compensin l’edificabilitat 
prevista per a donar compliment, entre d’altres, a les prescripcions mediambien-

tals. Així, tot tenint en compte la deslocalització del risc químic en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a la infraestructura concreta, es 
considera que als àmbits de la zona d’indefensió envers l’autoprotecció es permet 
la implantació de zones verdes i de lleure sempre i quan es doni compliment als 
requisits següents:

A) El disseny d’aquests espais ha d’evitar que el seu ús quotidià generi condi-
cions de pública concurrència que alhora puguin suposar afectacions col·lectives 
en cas d’emergència per risc químic en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril. Així, el disseny ha de preveure que no se superarà la xifra 
de 500 persones en aquests àmbits, i que hi ha condicions estructurals que generen 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5602 – 7.4.201026544

Disposicions

baixa densitat de població. Els dissenys han de preveure la utilització de recursos 
com ara zones d’arbrat i jardins no transitables, llacs o masses d’aigua, o d’altres 
similars, per a assegurar que es dóna compliment als valors anteriors.

B) Les zones no s’han de destinar ni totalment ni parcial a la població especialment 
vulnerable com són els infants, la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda 
o similars (com malalts crònics entre d’altres). Per tant, no s’han de preveure parcs 
infantils ni àrees de joc.

C) No es podran realitzar activitats, ni puntuals ni permanents, que suposin la 
pública concurrència com ara: fires, exposicions, activitats esportives, concerts, 
zones de pícnic o zones d’acampada, entre d’altres.

5.4 Resum d’elements vulnerables compatibles en funció de la zona de risc.

 Element vulnerable

Zona Infraestructures (carrers, vials, 
 carreteres, entre d’altres) Industrial Terciari Residencial Equipaments

Indefensió envers  Sí Sí amb mesures No Només compleció nuclis Només jardins i zones verdes 

l’autoprotecció   compensatòries i no  urbans amb límit increment de baixa densitat amb capacitat 
  amb usos comercials  població del 5%  d’afluència màxima de 500 

    o 500 persones  persones i no per a usos i activitats 

     de pública concurrència

A la web del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, es 
publica un exemple de mapa d’elements vulnerables compatibles amb el risc químic 
en el transport de mercaderies perilloses.

5.5 Nota sobre les mercaderies perilloses transportades.
El risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

presenta, com en el cas del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies 
perilloses, una component de canvi continu associat a les quantitats i tipologies de 
mercaderies transportades.

A més, també poden existir canvis associats a les vies definides com a prioritàries 
per al transport de mercaderies perilloses i a les vies on es prohibeix aquest tipus 
de trànsit per part del Servei Català de Trànsit.

6. Puntualitzacions al risc assumible i a la compatibilitat amb el risc.
En qualsevol cas es considera que la previsió de carrers, vials, carreteres i infraes-

tructures municipals en general (clavegueram, xarxa elèctrica, etc.) són compatibles 
amb qualsevol de les zones de risc químic definides en aquest annex.

D’altra banda, els criteris anteriors s’apliquen al planejament urbanístic: pla 
d’ordenació urbanística municipal, pla parcial urbanístic, pla de millora urbana 
i pla especial urbanístic. Alhora, les incompatibilitats, compatibilitats o mesures 
preventives que incorporen els informes de la Direcció General de Protecció Ci-
vil fan sempre referència exclusivament a la part del sector de desenvolupament 
urbanístic previst, especialment en sòl urbanitzable, que s’ubica a l’interior de les 
franges de seguretat que s’indiquen en cada cas concret. Per tant, la consideració 
de no compatibilitat d’una part del sector no implica mai la no compatibilitat de la 
resta o totalitat de la previsió de desenvolupament.

Així mateix, aquestes mesures no s’apliquen sobre les situacions ja existents o els 
desenvolupaments ja executats. Cal diferenciar entre les situacions actuals i futures 
en quant a l’aplicació dels criteris de compatibilitat tot tenint en compte que, més 
enllà de les recomanacions tècniques de diferenciar els criteris de compatibilitat 
de noves situacions dels criteris de les situacions ja existents, l’objectiu dels crite-

ris descrits en aquest annex és evitar generar situacions de risc potencialment no 
gestionables allà on actualment sí són gestionables. Per tant, no es poden aplicar 
els criteris per identificar situacions actualment no gestionables.
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ANNEX B

Criteris de control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles 
amb la gestió del risc nuclear.

1. Fonament.
Aquests criteris es fonamenten en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 

civil de Catalunya, en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes, en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, així com en lleis i normatives sectorials dels riscos de 
protecció civil i normativa concordant.

2. Àmbit.
L’àmbit dels criteris afecta als riscos denominats de protecció civil, d’acord amb 

les competències de la Direcció General de Protecció Civil, pel que fa a la viabilitat 
de les actuacions urbanístiques que suposen una modificació substancial del risc i, 
prioritàriament a les previsions de desenvolupament en sòl urbanitzable, en relació 
amb la gestió de les emergències col·lectives i molt especialment, en relació amb 
l’assegurament de les capacitats de protecció per part dels organismes públics a la 
població i d’autoprotecció de la població en les emergències caracteritzades per ser 
sobtades i ràpides, i concretament davant emergències per risc nuclear associat a 
les centrals generadores de potència.

3. Objectius.
Es pretén establir els criteris a aplicar per part de la Direcció General de Protec-

ció Civil en l’elaboració d’informes en relació a la compatibilitat de la implantació 
de nous elements vulnerables amb la gestió del risc nuclear associat a les centrals 
generadores de potència a Catalunya (Ascó I i II i Vandellòs).

Els criteris es fixen en base a la definició numèrica (en metres) de franges 
o zones de seguretat on s’estableixen les de tipologies d’elements vulnerables 
considerats compatibles amb la gestió del risc (en termes d’edificacions resi-
dencials, llocs de pública concurrència o zones d’oci i similars), la vulnerabilitat 
màxima i els condicionants de la viabilitat de la implantació d’aquests elements 
vulnerables (sistemes compensatoris), amb l’objectiu d’assolir condicions que 
permetin l’assegurament de l’autoprotecció i evitar la definició d’escenaris on 
la materialització de les emergències per risc nuclear pugui ser potencialment 
no gestionable o pugui suposar la presència d’elements vulnerables en situació 
d’indefensió envers l’autoprotecció.

També es recullen, si escau, les mesures que es poden preveure en la implantació 
dels elements vulnerables per tal de reduir les franges de seguretat esmentades.

El conjunt de les franges o zones de seguretat rep el nom de zona d’assegurament 
de la capacitat d’autoprotecció.

Per últim, cal considerar que aquests criteris no s’apliquen de manera automatit-
zada o mecànica, ja que requereixen d’una interpretació tècnica per a poder assolir 
resultats congruents i concordants amb la seguretat i la gestió global dels riscos. 
La interpretació ha de respondre d’una banda a la màxima concreció territorial del 
risc en qüestió i de l’altra a l’estudi detallat dels plans, programes o projectes de 
desenvolupament urbanístic. En relació amb aquests aspectes, l’apartat 6 d’aquest 
annex estableix puntualitzacions quant al risc assumible.

4. Gestió de risc nuclear.
4.1 Plantejament del problema.
La Direcció General de Protecció Civil és l’organisme competent de la Generalitat 

de Catalunya, entre d’altres matèries, en la definició dels elements vulnerables as-

sociats als riscos de protecció civil així com en l’elaboració de protocols automàtics 
de resposta a les emergències (plans d’emergència). Aquests plans d’emergència 
inclouen, entre d’altres aspectes, les mesures d’autoprotecció a aplicar per part dels 
elements vulnerables i els mecanismes necessaris per a la seva aplicació.
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Determinats riscos de protecció civil, i en determinades condicions i situacions, 
poden generar emergències amb una important component de velocitat associada. 
Es tracta d’emergències sobtades (no previsibles ni detectables amb antelació) i 
ràpides (l’emergència avança amb celeritat tot afectant nous àmbits territorials en 
temps curts, a velocitats destacables) que dificulten significativament l’aplicació 
dels protocols de resposta a les emergències. Així, les característiques de celeritat 
d’aquestes emergències suposen un condicionant a la realització dels avisos a la 
població amb anterioritat a les afectacions, és a dir, amb anterioritat a l’arribada de 
l’emergència. En aquestes situacions, la població pot trobar-se en situació potencial 
d’indefensió envers l’aplicació de les mesures d’autoprotecció, és a dir, pot no estar 
assegurada la capacitat de protecció dels elements vulnerables.

D’altra banda, la complexitat en l’aplicació dels avisos a la població està modulada 
per diversos factors. Dos d’aquests són els següents:

A) Proximitat de la població al focus de l’emergència.
B) Nombre de població present a les zones d’afectació.
L’existència d’un àmbit territorial immediat al focus de l’emergència on no es 

localitzi població, especialment usos residencials, permet disposar d’un marge ini-
cial de temps per a contrarestar la incapacitat de previsió de l’emergència. Aquest 
territori lliure on no caldria per tant realitzar avisos (traduït en temps disponible) 
permet avisar a la població amb anterioritat a l’arribada de l’emergència ja que du-

rant els primers instants aquesta avança per zones on no hi ha presència d’elements 
vulnerables.

D’altra banda, totes les emergències es caracteritzen per una criticitat o afectació 
gradual i no homogènia, és a dir, en els àmbits territorials més propers al focus 
de l’emergència la intensitat del fenomen o perill és molt elevada i per tant té una 
criticitat, una afectació a la població, molt elevada. Aquesta criticitat disminueix 
paulatinament (però no linealment sinó amb relacions exponencials) a mesura que els 
àmbits territorials o elements vulnerables s’allunyen del focus de l’emergència.

Per tant, a banda dels aspectes relacionats amb el temps de marge disponible, la 
presència d’elements vulnerables a les proximitats dels focus d’emergència no pot 
tractar-se amb el mateix caràcter que els elements vulnerables presents en zones 
d’afectació més allunyades, de manera que aquests primers elements vulnerables 
suposen una aportació molt important en la quantificació global del risc i cal pon-

derar la seva presència i nombre. Així, per aquesta primera població s’ha d’afegir, 
a més de la presència de marges de temps de resposta disponibles reduïts, l’expo-

sició a un perill major, és a dir, una criticitat límit o intensitat límit dels efectes de 
l’emergència.

Alhora, la presència de volums de població importants dificulta l’aplicació de 
les mesures d’autoprotecció en aquest tipus d’emergències ja que a l’increment 
dels avisos i actuacions que cal fer s’ha de sumar la dificultat perquè volums de 
població importants presentin comportaments homogenis i estandarditzats a 
partir de campanyes d’informació i sensibilització a la població (s’incrementen 
exponencialment les resistències passives estructurals a la difusió d’informació en 
el si d’una població a mesura que augmenta el nombre d’habitants). Igualment, cal 
tenir en compte que, amb caràcter individual, els individus presenten uns valors de 
fiabilitat pel que fa a l’aplicació de les mesures d’autoprotecció, entenent aquestes 
com a mecanismes automàtics de resposta a avisos concrets assimilats a partir de 
campanyes d’informació, és a dir, d’implantació en el territori.

Cal, per tant, poder definir a partir dels condicionants generals anteriors, els 
criteris de gestió de riscos de protecció civil per al control de la implantació de nous 
elements vulnerables, de forma que aquesta implantació s’adapti als riscos reals en 
el territori en cada cas concret.

4.2 Risc nuclear.
4.2.1 Introducció.
El risc nuclear, entès en l’àmbit d’aquest annex, es defineix com el risc d’una 

emergència associada a una central nuclear generadora de potència on s’alliberin 
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substàncies radioactives en nivells (tipologia, quantitat i activitat) suficients com 
per a afectar a la població, als béns o al medi ambient.

El risc nuclear s’ha de diferenciar de manera clara del risc radiològic, associat 
aquest a les instal·lacions, que no són centrals de potència, però que treballen amb 
fonts radioactives.

4.2.2 Caracterització esquemàtica de les emergències nuclears.
A) Zonificació de les emergències i mesures de protecció.
Les emergències per risc nuclear es caracteritzen, de manera general, per l’emissió 

a exterior de la central de substàncies radioactives de diferent tipologia que afecten 
negativament la població, els béns i el medi ambient. El temps necessari que cal 
esperar per tal que aquestes substàncies radioactives perdin la seva activitat radi-
oactiva, és a dir, deixin de constituir un perill, és llarg (des de mesos fins a anys o 
decennis i centenars d’anys).

El pla d’emergència nuclear a Tarragona (Penta) elaborat per l’Administració de 
l’Estat defineix les zones d’afectació en base a les mesures de protecció a aplicar 
en cada cas. Aquestes zones són:

a) Zona 0 o zona sota control de l’explotador: formada per l’àrea on se situa la 
central nuclear i els terrenys que l’envolten, i limitat al cercle definit pel radi de 750 
metres al voltant dels edificis de contenció de la planta.

b) Zona I o zona de mesures de protecció urgents: correspon a l’àrea geogràfica 
afectada pel pas del núvol radioactiu a l’interior d’un cercle de 10 km de radi al 
voltant de la central nuclear (amb la central nuclear al seu centre). Es defineixen 
3 subzones:

1) Subzona IA: és l’àrea compresa dins la circumferència de radi 3 km concèntrica 
amb la central nuclear.

2) Subzona IB: corona circular compresa entre les circumferències de radis de 3 
i 5 km concèntriques a la central nuclear.

3) Subzona IC: corona circular compresa entre les circumferències de radis 5 i 
10 km concèntriques amb la central nuclear.

En l’àmbit de la zona I es defineixen també:
1) Sector d’atenció preferent o sector circular de la rosa dels vents d’amplitud 67 

graus 30 minuts amb origen a la central nuclear i amb el seu eix central al llarg de 
la direcció predominant del vent.

2) Zona d’atenció preferent: és l’àrea geogràfica integrada per la subzona IA i la 
intersecció del sector d’atenció preferent amb la subzona IB.

c) Zona II o zona de mesures de llarga duració on les vies d’exposició a la radiació 
estan associades fonamentalment al material radioactiu dipositat al terra després 
de l’accident. Correspon a la corona circular compresa entre les circumferències 
de radis de 10 i 30 km amb centre a la central nuclear.

Les mesures de protecció a la població en cada cas són les següents:
a) Zona I o zona de mesures de protecció urgents:
En aquesta zona, tal i com s’indica en la seva denominació, les mesures de pro-

tecció són de caràcter urgent, és a dir, requereixen de celeritat en la seva aplicació. 
Les mesures a aplicar són:

1) Zona d’atenció preferent i sector d’atenció preferent (definides a l’apartat an-

terior): evacuació de la població i profilaxi radiològica.
2) Resta de la Zona I (subzona IB que no forma part de la zona d’atenció preferent 

i subzona IC): confinament de la població i profilaxi radiològica.
b) Zona II o zona de mesures de llarga durada: mesures indirectes sense previsió 

de confinament de la població
Per tant, les mesures de protecció a la població es diferencien en l’evacuació de la 

població compresa en els 3 primers km al voltant de la central nuclear, així com a 
la població ubicada entre els 3 i 5 km i en el sector preferent de la direcció del vent. 
Per a la resta de població fins als 10 km la mesura de protecció és el confinament. 
Per a la població entre 10 i 30 km les mesures a aplicar són de llarga durada amb 
caràcter indirecte i no suposen ni l’evacuació ni el confinament de la població.
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Finalment, per a tota la població compresa en els 10 km al voltant de la central 
nuclear s’estableix la distribució de pastilles de iode per a combatre els efectes de 
la possible radiació rebuda.

Així doncs, cal valorar que la zona I és aquella on la criticitat dels efectes possibles 
requereix d’una actuació urgent aplicant mesures de protecció a la població. Quant 
més crítics són els efectes més contundents són les mesures de protecció (evacuació 
a la zona d’atenció preferent).

B) Tipologia d’emergències i temps de resposta.
En general, les característiques de les emergències per risc nuclear permetrien una 

detecció primerenca de l’emergència (fins a hores) abans de la seva materialització 
a l’exterior del perímetre de les instal·lacions. Amb aquests paràmetres, es podria 
disposar de temps suficient com per a avisar a les poblacions a l’interior de la zona 
I (o de mesures de protecció urgents) abans de l’arribada o impacte de l’emergència. 
Així, en aquests casos el temps disponible per a avisar a la població no és el factor 
limitant en la capacitat de gestió de les emergències.

Malgrat els aspectes anteriors, cal tenir en compte que no totes les tipologies 
d’emergències associades a una central nuclear permetran una detecció primerenca 
de l’emergència amb temps suficient com per a poder avisar a les poblacions més 
pròximes a la central nuclear abans de l’impacte a l’exterior de l’emergència. De-

terminades tipologies d’accident no permeten la detecció ja que o bé consisteixen 
en fallades dels sistemes de detecció d’aquests o bé es caracteritzen per una fuita 
sobtada a l’exterior de materials radioactius que no es pot detectar prèviament i 
l’avenç ràpid del núvol radioactiu sotmès als paràmetres meteorològics concrets 
(velocitat i direcció del vent). En aquests casos, és evident que ens trobaríem enfront 
situacions on les capacitats d’avís a les poblacions més properes, especialment 
aquelles situades a menys de 3 km de la central nuclear, podrien estar compromeses 
i per tant l’assegurament de l’autoprotecció de la població podria no estar garantit 
completament. Tanmateix, per a aquestes tipologies d’accident es pot assumir una 
freqüència menor que per a aquelles que permeten una detecció primerenca, i 
per tant no es poden emprar directament en la definició de criteris de risc nuclear 
aplicats a la compatibilitat de la implantació de nous elements vulnerables malgrat 
sí s’han de tenir presents en la reflexió global.

En conseqüència, es pot assumir que es disposa de temps suficient com per a 
poder avisar a la població on s’han d’aplicar mesures de protecció, fins i tot on ca-

len mesures de protecció urgents, però no s’ha d’oblidar que hi ha unes tipologies 
d’accident de probabilitat menor on les capacitats d’avís estarien limitades per la 
manca de temps disponible.

Alhora, cal tenir en compte que la zonificació actual associada al pla d’emergèn-

cies Penta no recull els valors o distàncies d’afectació corresponents a les pitjors 
hipòtesis accidentals, ja que en aquests casos les afectacions que requeririen mesures 
de protecció directes urgents no es limitarien a 10 km sinó que serien més àmplies. 
Tanmateix, per a aquestes tipologies d’accidents (que es correspondrien bàsicament 
amb les mateixes que es descriuen al paràgraf anterior on no es disposaria de temps 
de resposta suficients per manca de capacitat de detecció prèvia de l’emergència) 
es pot assumir una freqüència o probabilitat inferior a les hipòtesis que produirien 
les afectacions recollides al pla Penta en la zonificació de l’emergència. Així, per 
a la definició de criteris aplicats al control de la compatibilitat de la implantació 
de nous elements vulnerables es té en compte la zonificació recollida al pla Penta, 
però sense deixar de banda l’existència de zonificacions majors associades a pro-

babilitats menors.
C) Dimensionament de recursos: evacuació.
D’altra banda, i tot assumint la disponibilitat de temps per a realitzar els avisos 

i la zonificació de les afectacions recollida al pla Penta, cal tenir en compte que la 
mesura de protecció aplicada a la zona d’atenció preferent és l’evacuació. Aquesta 
mesura suposa una complexitat especial en relació amb altres mesures de protecció 
com ara el confinament.
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L’evacuació es caracteritza per ser una mesura crítica en la seva definició i 
aplicació ja que respon a situacions on el confinament no és suficient com per a 
garantir la protecció a la població i on es requereix el desplaçament de la població 
fins a àmbits més allunyats on el confinament sí sigui segur (resta de la zona I), 
amb les dificultats que comporta el desplaçament simultani de poblacions en 
temps i espai.

En general cal valorar que els paràmetres que dimensionen la capacitat d’eva-

cuació són els següents:
Temps disponible per a realitzar l’evacuació. Està determinat per:
a) Temps entre la detecció de l’emergència i la difusió a l’exterior dels efectes 

(quan existeixi la capacitat de detecció prèvia).
b) Temps entre la detecció de l’emergència i la comunicació d’aquesta o la seva 

previsió als serveis de protecció civil.
c) Temps d’avenç del núvol radioactiu.
d) Temps de resposta de la població als avisos d’evacuació.
e) Temps de desplaçament físic de la població, amb els factors limitadors que 

es descriuen a continuació.
Recursos d’evacuació:
a) Vies de trànsit rodat disponibles.
1) Capacitat de la via en el seu disseny (intensitat màxima absorbible).
2) Grau d’ocupació/saturació habitual.
3) Estat físic de les vies.
4) Accessibilitat (especialment, accessos a autovies i autopistes).
b) Recursos d’evacuació massius:
1) Serveis de transport ferroviari: capacitat de la xarxa ferroviària i disponibilitat 

de material rodant. Estat de la xarxa ferroviària.
2) Serveis de transport rodat (autocars i similars): capacitat de la xarxa viària, 

proximitat i disponibilitat de vehicles.
Condicionants urbans i territorials:
a) Disseny de la trama urbana i dels accessos a les vies i nodes d’evacuació 

principals (carreteres, autovies, autopistes i ferrocarril).
b) Proximitat de les zones urbanes o focus d’evacuació a les vies i nodes d’eva-

cuació principals (carreteres, autovies, autopistes i ferrocarril).
c) Complexitat dels desplaçaments en l’evacuació (connexions entre vies prin-

cipals i accessos, entre d’altres)
d) Difusió de la informació a la població a evacuar sobre la ruta a seguir fins 

arribar als espais de confinament segur. Implantació de la mesura de protecció a la 
població (campanyes d’informació, simulacres i proves d’avís, entre d’altres)

Condicionants meteorològics:
a) Vent.
b) Nocturnitat.
c) Pluja.
d) Boira.
e) Neu i gel.
Previsió i disponibilitat d’espais per al confinament:
a) Existència d’edificis o espais prèviament seleccionats i condicionats per al 

confinament de les poblacions evacuades.
b) Difusió de la informació a la població a evacuar sobre els espais de confina-

ment assignats en cada cas.
- Previsió i disponibilitat d’allotjaments temporals:
Existència d’edificis o espais prèviament seleccionats i condicionats per a l’allot-

jament temporal de les poblacions evacuades.
En relació als paràmetres identificats, cal valorar que els recursos disponibles no 

es troben dimensionats per a l’evacuació simultània de tota la població compresa a 
la zona d’atenció preferent definida al Penta. Els recursos disponibles, especialment 
pel que fa a les vies de trànsit rodat i ferroviari, presenten un disseny limitant pel 
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que fa a la seva capacitat d’absorbir els fluxos que es generarien en l’evacuació 
simultània.

El disseny de les autopistes i autovies permet una major absorció dels fluxos de 
població per la presència de calçades separades i de com a mínim dos carrils per a 
cada sentit de la circulació (cas de Vandellòs), malgrat la ubicació de nodes d’accés 
i sortida de la via ubicats a determinades distàncies entre si i sense presència de 
cap accés o connexió a banda d’aquests, dificulta els desplaçaments en l’evacuació. 
D’altra banda, les vies de calçada única amb un únic carril per sentit (cas d’Ascó) 
poden absorbir un flux menor d’evacuació però es facilita l’accés a les vies ja que 
hi ha una major presència de punts d’accés i alhora les vies no es caracteritzen per 
estar “aïllades” entre els nodes d’accés, com passa en el cas de les autopistes i les 
autovies.

Alhora, cal valorar que el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006 
– 2026 (PITC), tot atenent a les recomanacions de les normes tècniques vigents 
(Norma 3.1 – IC Traçat, de la Instrucció de Carreteres), estableix que les vies es 
dissenyen per a tenir capacitat d’absorbir els fluxos corresponents a l’hora 200, és 
a dir, a l’afluència o flux (horari) que pot superar 200 hores al llarg d’un any. En 
el cas de determinades vies es defineix per a fluxos més restrictius (és a dir, per a 
valors de flux majors) ja que s’estableix l’hora 100 com a referència, malgrat aquest 
valor més restrictiu s’empra normalment en àmbits metropolitans de gran densitat 
de població i per tant de trànsit rodat. Amb tot, els nivells de saturació de les vies 
es mesuren amb els codis A, B, C, D, E i F, tot essent la situació A la més favorable, 
fluïdesa, i el valor F el de major saturació.

El PITC i els plans directors territorials d’infraestructures que en deriven (els 
corresponents a Terres de l’Ebre i a Tarragona, àmbits majoritaris de la zona d’eva-

cuació de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs respectivament, estan pendents 
d’elaboració) estableixen com una part important de les vies ja es troben en situació 
de saturació (valors E i F en molts casos) derivats dels fluxos i moviments habituals, 
de manera que una afluència simultània de població derivada d’una evacuació podria 
arribar a suposar la saturació total de la via en aquell moment, ja que el flux seria 
molt superior al de l’hora 200 o 100 per al que es dissenya la via.

D’altra banda, i com a referència, es poden considerar els valors de flux i saturació 
que el Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PD-

MRMB) associa a les carreteres d’aquest àmbit territorial (on els fluxos habituals 
són els més elevats de tota Catalunya i poden servir de referència per a valorar 
les capacitats de les vies a la zona d’Ascó i Vandellòs en relació a la població a 
evacuar). El PDMRMB indica que la IMD (intensitat mitjana diària) mitjana de 
les carreteres de la Regió Metropolitana de Barcelona és de 25.137 vehicles/dia. 
Aquest valor mitjà es desglossa en: rondes de Barcelona IMD 125.397 vehicles/dia, 
vies del Ministeri 59.873 vehicles/dia, vies gestionades per la Generalitat 28.946 
vehicles/dia i vies de la Diputació de Barcelona 5.398 vehicles/dia. Si s’observen el 
valor d’IMD de les rondes de Barcelona (dissenyades per a absorbir fluxos de des-

plaçament d’una gran ciutat), i es compara amb els nivells de saturació, es conclou 
que majoritàriament (> 90% valor vehicles-km) es troben en situació de saturació 
(valors de saturació E i F).

Per tant, extrapolant els valors d’IMD a la Regió Metropolitana de Barcelona 
contemplats al PDMRMB a la zona de Terres de l’Ebre i a una potencial evacuació 
simultània de la població (valorant les xifres de població existents; veieu paràgraf 
E d’aquest apartat 4.2.2), es pot considerar que les vies de trànsit rodat es podrien 
saturar en el moment de l’evacuació simultània i, en conseqüència, el disseny i ca-

pacitat de les vies actuals és un factor limitador dels valors de població compresos 
a la zona I de les centrals nuclears.

Cal tenir en compte que malgrat que a la zona de Vandellòs la població és su-

perior existeixen actualment l’autopista AP-7 i l’autovia A-7. Aquestes vies tenen 
més capacitat d’absorbir flux simultani que les carreteres C-12, C-12B i N-420 que 
haurien d’absorbir el flux a la zona d’Ascó (que en aquest cas seria menor).
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Pel que fa al ferrocarril cal establir les limitacions de la pròpia infraestructura 
i especialment pel que fa al material rodant i el seu desplaçament simultani a les 
vies, el qual està molt limitat. Per tant, caldria considerar que l’evacuació per fer-
rocarril es realitzaria en fases o onades corresponents a cadascun dels combois de 
ferrocarril.

Als factors anteriors cal afegir la incertesa que deriva de no poder visualitzar 
l’emergència en el seu avenç ja que, a excepció de situacions molt concretes, no es 
podrà detectar la posició exacta del núvol de radiació i, per tant, s’està assumint 
que aquest no està afectant a la població en evacuació.

Alhora, cal tenir en compte l’aprenentatge que deriva de les dificultats que 
han esdevingut en grans evacuacions que han tingut lloc recentment en l’àmbit 
internacional a estats amb una alta conscienciació de les emergències i l’evacuació 
(malgrat aquestes evacuacions no s’hagin produït per emergències nuclears sinó 
per emergències associades principalment a riscos naturals). També cal extreure 
conclusions de les evacuacions puntuals amb necessitat d’allotjaments temporals 
i períodes de recuperació llargs que han tingut lloc en l’àmbit europeu per emer-
gències diverses i molt especialment dels casos que han tingut lloc a Catalunya 
molt recentment.

Així doncs, l’evacuació és una actuació crítica condicionada per múltiples factors 
que alhora s’aplica en un àmbit territorial on la criticitat de l’emergència és màxima 
o respon a una intensitat límit a l’exterior (és per aquest motiu que es preveu l’eva-

cuació i no el confinament com a mesura de protecció a la població). La criticitat de 
l’actuació es pot valorar a partir de les actuacions i casos concrets recents derivats 
de riscos naturals i altres riscos tecnològics.

D) Dimensionament de recursos: confinament.
Al pla Penta es defineix el confinament com a mesura de protecció aplicada a la 

zona I exclosa de la zona d’atenció preferent.
El confinament és una mesura de protecció a la població que ha estat estudiada 

amb detall en el cas d’emergències derivades del risc químic en instal·lacions que 
manipulen substàncies perilloses. Si s’assumeix la disponibilitat de temps per a 
avisar a les poblacions a partir de la detecció prèvia de l’emergència per risc nuclear, 
es poden aplicar la resta de conclusions d’aquests estudis adaptats als condicionants 
concrets del risc nuclear. Així, cal tenir en compte els factors següents:

a) Sistemes d’avís a la població: es requereixen sistemes d’avís a la població per 
a comunicar la necessitat de realitzar el confinament.

b) Fiabilitat humana: l’aplicació de les mesures d’autoprotecció per part de la 
població està influenciada pels paràmetres de fiabilitat humana.

En la millor de les situacions (campanyes de comunicació i informació, simulacres 
i població formada i entrenada en l’autoprotecció), hi ha un marge d’error en l’apli-
cació de l’autoprotecció, ja que és presumible que part de la població que no ho farà 
correctament. Per a calcular els errors mínims que s’han de tenir en compte, és a dir, 
per a determinar el màxim de fiabilitat humana possible tot assumint els recursos 
a aplicar per a assolir aquests valors, s’ha tingut en compte els valors de fiabilitat 
humana obtinguts per a operadors de sales de control d’instal·lacions industrials, on 
hi ha una formació adient i un coneixement de l’activitat profund (aquesta situació no 
sempre es pot extrapolar al cas de la població afectada en general, però sí estableix 
un error mínim corresponent a la situació òptima o millor possible).

En conseqüència, es podria tenir en compte com a valor de referència d’error 
mitjà en l’aplicació de les mesures d’autoprotecció l’1% (error en resposta a alarma 
audible en un lloc tranquil, on la resposta consisteix en una acció complexa, com 
ara buscar un edifici on tancar-se, aturar sistemes de ventilació, tancar finestres i 
portes, recordar que no s’ha d’anar a buscar els nens a l’escola i no emprar el telèfon 
mòbil, etcètera), tot tenint en compte que els marges podrien oscil·lar arribant fins 
al 10% (error en resposta a alarma audible en una sala de control sorollosa en 10 
minuts i error en una tasca que sigui bastant simple i realitzada ràpidament o amb 
atenció escassa).
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Tasca Error Percentils 5è - 95è

Totalment desconeguda, realitzada amb velocitat  
i sense idea real de les possibles conseqüències 0,55 0,35 – 0,97

Tasca complicada que requereix un alt nivell  
de comprensió i habilitat 0,16 0,12 – 0,28

Tasca bastant simple realitzada ràpidament  
o amb atenció escassa 0,09 0,06 – 0,13

Probabilitats d’error humà del mètode “HEART” (Font: TNO, “Netherlands 
Organisation for Applied Scientific Research”).

“Williams, J.C, HEART” – Proposta de mètode per a assessor i reduir l’error 
humà, publicat per “NCSR, UKAEA, Culcheth, Cheshire”.

Tasca Error

Omissió o execució incorrecta d’un pas en una rutina familiar/coneguda 0,001

Error en resposta a una alarma audible en una sala de control tranquil·la,  
consistent en prémer un botó 0,001

Error en resposta a una alarma audible en una sala de control tranquil·la, consistent  
en accions complexes com ara sortir fora i seleccionar una vàlvula correcta  
d’entre diverses 0,01

Error en resposta a una alarma audible en una sala de control sorollosa en 10 minuts 0,1

Probabilitats d’error humà segons “Kletz” (Font: TNO ,”Netherlands Organisation 
for Applied Scientific Research”)

“Kletz, T.A. and Whitaker, G.D., 1973”. Error humà i operació en planta, “Nota 
EDN 4099, Divisió petroquímica, ICI Ltd”.

D’altra banda, cal tenir en compte la influència en la fiabilitat humana del temps 
disponible per a la realització d’una tasca i de l’estrès o percepció de perill. Així, 
trobem que segons el mètode “THERP” (Tècnica per a la Predicció de l’Índex d’Error 
Humà, “Technique for Human Error Rate Prediction”) la probabilitat d’error humà 
depèn directament del logaritme neperià del quocient entre el temps disponible per 
a realitzar una tasca i el temps de resposta mig:

Probabilitat acumulada d’error humà (t) = 1-A(-ln(t0/tm))

On resulta que:
t0 = temps disponible,
tm = temps de resposta mig,
A = constant que té en compte factors d’incertesa i aleatorietat, de desviació 

estàndard i de distribució normal acumulada.

c) Població especialment vulnerable: en el planejament de la resposta a emergèn-

cies s’ha de diferenciar la població especialment vulnerable de la resta de població. 
Aquest grup sempre patirà, en igualtat d’exposició al fenomen de perill, més efectes ja 
que es defineix com un grup més vulnerable que el col·lectiu estàndard o homogeni. 
La valoració del pes específic en la població d’aquest grup és realitza en base a les 
dades estadístiques del Departament de Salut i del d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya així com de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), 
tot assumint que està format per població fins als 4 anys inclosos, a partir dels 75 
anys o amb alguna disminució (especialment dificultats de moviment i afeccions 
respiratòries greus).

A) Disminució reconeguda legalment (Idescat 2005 i Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya):

1) Motòrica: 117.745 (1,7%)
2) Física no motòrica: 95.028 (1,4%)
3) Visual: 28.078 (0,4%)
4) Auditiva: 15.838 (0,2%)
5) Psíquica: 39.164 (0,6%)
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6) Malaltia mental: 59.701 (0,9%)
7) No consta: 9.076 (0,1%)
8) Total: 356.530 (5,1%)
B) Població (Idescat 2006) per edats:
1) Menors de 5 anys: 5,5%
2) Majors de 74: 8,1%
3) Total: 13,6%
Tot aplicant un factor de correcció del 20% derivat del solapament entre població 

major de 75 anys i població amb alguna disminució, obtenim un valor final aproximat 
del 15% de la població total com a població especialment vulnerable.

d) Població itinerant: Catalunya presenta unes dades de mobilitat territorial 
interna força importants, a les quals cal afegir els fluxos turístics. Per a avaluar, 
quina xifra de població s’ubica habitualment fora del seu municipi de residència, 
s’interrelacionen les xifres de l’Idescat de l’any 2001 (2.762.000 viatgers que es 
desplacen diàriament per raons de treball i 335.000 per raons d’estudi) amb les de 
l’enquesta de mobilitat quotidiana del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i l’Autoritat del Transport Metropolità amb la col·laboració de l’Idescat 
i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (6.354.930 persones 
presenten mobilitat diària a Catalunya, amb 147,9 milions de desplaçaments setma-

nals i un promig de 21,64 desplaçaments per persona i setmana; del total d’aquests 
desplaçaments aproximadament un 30% del total de desplaçaments són intermu-

nicipals). Així, 889.000 persones es desplacen habitualment fora del seu municipi, 
el que representa aproximadament un 14% del total.

e) Població turística: Catalunya presenta unes xifres de turisme que, tot assu-

mint una distribució homogènia en el temps i l’espai (distribució ideal no real) 
equivaldrien a incrementar en tot moment un 5% la població (dades de l’Idescat i 
de l’Institut d’Estudis Turístics per al període 2001 – 2005). Tanmateix la població 
turística es concentra en l’època d’estiu i les zones afectades per la planificació 
del pla Penta són zones turístiques especialment en el cas de la central nuclear 
de Vandellós.

f) Estructures sinèrgiques i d’interrelació social als petits i mitjans municipis: 
una gran part de la població de Catalunya es concentra en grans nuclis de població. 
Aquests grans nuclis presenten unes sinèrgies i dinàmiques de comportament social 
més pròpies de les grans ciutats que no pas dels nuclis tradicionals, de manera que 
es dificulta en gran mesura la difusió de missatges i la comunicació d’informació 
(com ara el risc i les mesures d’autoprotecció), degut a la manca d’interrelacions 
que permetin la seva difusió interna a partir d’una estructura de xarxa. En canvi, 
en aquells municipis on la població s’aproxima més als petits o mitjans nuclis que 
a les grans ciutats, es reserva una part de les interrelacions socials pròpies dels 
nuclis tradicionals. Aquestes interrelacions afavoreixen la difusió dels missatges 
de les campanyes de comunicació fins a nivells més profunds en base a la cohesió 
social i al coneixement general del municipi i dels seus habitants. Alhora, en aquests 
municipis l’aplicació de les mesures d’autoprotecció es veu afavorida per aquestes 
mateixes estructures d’interrelació així com la identificació i el coneixement per 
part de la població de tot el territori municipal.

Es valora la xifra de 25.000 habitants com a referent de nuclis de població amb 
cohesió i interrelacions socials que afavoreixen les campanyes de comunicació, la 
implantació en general i l’aplicació de les mesures d’autoprotecció. Aquest valor 
s’obté d’avaluar les experiències en les campanyes de comunicació del risc químic en 
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses a Catalunya, on s’ha trobat que 
en municipis com Sant Celoni i Martorell la implantació de l’autoprotecció ha estat 
molt profunda i s’ha vist afavorida per l’existència d’aquesta cohesió i imbricació 
social, mentre que en altres municipis majors no s’han assolit els mateixos valors.

E) Població en zones d’afectació i criteris de convergència.
La població empadronada total dels municipis que formen part de la zona I de 

les centrals nuclears de l’Estat ve donada per la taula següent (municipis situats 
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totalment o parcial a l’interior de la zona de radi 10 km amb centre a la instal·lació 
nuclear):

Central nuclear Reactors Província Pla d’emergència  Població municipis 

   provincial zona I

Vandellòs 1 Tarragona PENTA 25.324

Ascó 2 Tarragona PENTA 20.293

Trillo 1 Guadalajara PENGUA 7.552

Garoña  1 Burgos PENBU 6.393

Almaraz 2 Càceres PENCA 5.843

Cofrentes 1 València PENVA 4.534

Aquestes dades no tenen en compte la població turística de la zona de Vandellòs 
que durant l’estiu pot fer que la població arribi als 128.000 habitants.

A la taula anterior es pot observar com la població corresponent a la zona I de les 
centrals nuclears de Catalunya és entre 3 i 5 vegades superior a la població present 
a la zona I de la resta de centrals nuclears amb planificació d’emergències actual-
ment estatal. En aquest sentit, cal considerar que les diferències en les densitats de 
població entre uns i altres territoris són remarcables, tot sent la major la densitat 
mitjana de població de la Comunitat Valenciana. Per tant, l’extrapolació de la 
combinació del valor de població en la zona I i la densitat mitjana de cada territori 
suposaria que en el cas de Vandellòs i Ascó no se segueix la tendència marcada en 
la resta de situacions.

Amb tot, cal considerar que a banda de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, 
aquestes se situen majoritàriament en zones de baixa densitat de població. El cas 
concret de Vandellòs suposa una singularitat pel fet d’estar ubicada en zona turística 
on els aspectes associats a la gestió d’emergències tenen la complexitat afegida 
d’aplicar-se a poblacions que no resideixen habitualment a la zona o fins i tot que 
només ho faran en el moment concret de la visita sense tornar-hi altres vegades o 
oblidant part de la informació entre una visita i la següent.

Cal considerar també que a la zona de Vandellòs existeixen infraestructures 
que permeten absorbir aquest increment de població en l’època turística malgrat 
el dimensionament d’aquestes infraestructures pot no absorbir el desplaçament 
massiu de la població en aquestes èpoques de màxima afluència (veieu el paràgraf 
C d’aquest mateix apartat 4.2.2).

Així mateix, cal considerar que els valors de població en la zona I de les centrals 
nuclears d’Ascó i Vandellòs són molt superiors als d’altres centrals nuclears amb pla 
d’emergència estatal, fins i tot si es tenen en compte valors de densitat de població 
mitjana relatius. D’aquesta manera es pot considerar que els valors actuals són ja 
un valor límit que no s’haurien d’incrementar per a no dificultar més els aspectes 
associats a la gestió de possibles emergències i especialment a l’evacuació de les 
poblacions.

F) Fase de recuperació de la normalitat: duració.
Una de les característiques principals de les emergències per risc nuclear, di-

ferenciadora respecte altres riscos, especialment altres riscos tecnològics com 
ara el risc químic, és que la fase de recuperació o restauració de la normalitat és 
especialment crítica. La seva criticitat s’associa essencialment a que els efectes de 
radioactivitat no desapareixen a curt termini, com pot passar amb la toxicitat d’un 
núvol tòxic, sinó que requereixen de temps llargs associats a la desintegració dels 
isòtops radioactius que generen la radiació.

En la millor de les situacions on la fuita fos bàsicament I131 (iode 131), la vida 
mitjana d’aquest isòtop requeriria com a mínim 2 mesos perquè les poblacions 
poguessin tornar.

En conseqüència, tot tenint en compte que la recuperació de la normalitat seria, 
com a mínim, 2 mesos, caldria disposar de recursos suficients com per a allotjar 
a les poblacions desplaçades en períodes mínimament llargs i amb una dotació 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5602 – 7.4.2010 26555

Disposicions

suficient (no només allotjament, ja que caldria considerar tots els aspectes associats 
a les compensacions). Aquests recursos no poden ser il·limitats, en altres paraules, 
el seu dimensionament ha de tenir un límit que serà el de la població a evacuar i 
confinar, i especialment, el de la població desplaçada durant llarg temps. De fet es 
pot valorar que el dimensionament actual ja es trobaria en el límit de les capacitats, 
especialment si es valoren situacions recents d’evacuació i allotjament temporal, 
malgrat s’hagin produït per una altra tipologia de risc.

Alhora, cal considerar que aquest període es veurà incrementat amb canvis 
d’ordre de magnitud significatius (a partir de decennis d’anys) per l’existència de 
quantitats destacables (amb capacitat de produir efectes) d’isòtops amb vida mitjana 
molt més gran (com ara el cesi o altres isòtops del iode). En base a aquests valors 
caldria considerar almenys una generació per a la recuperació de la normalitat, és 
a dir, perquè les poblacions poguessin retornar-hi.

Finalment, cal esmentar que en aquest tipus d’emergències les poblacions pateixen 
una sèrie de processos psico-socials associats bàsicament a l’estrès. Entre els efectes 
d’aquests processos es troba sovint la incapacitat de retornar a les seves zones de 
residència que ja no són percebudes com a tal, entre d’altres motius, per tot el procés 
sofert durant l’emergència i per l’estat de desolació que podria resultar a la zona.

5. Criteris.
5.1 Introducció.
Tot tenint en compte els aspectes anteriors, es pot considerar que per a establir 

criteris de control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb 
la gestió del risc nuclear cal tenir en compte els factors següents:

A) Tipologia d’emergències i temps de resposta: en principi es pot considerar 
que el temps de resposta és suficient, malgrat no sempre estigui garantit un temps 
suficient com per a avisar a les poblacions.

B) Dimensionament dels recursos en la zona d’evacuació: especialment vies de 
trànsit rodat i ferrocarril, dissenyades per a fluxos molt inferiors als d’evacuació.

C) Dimensionament de recursos i factors associats al confinament:
a) Sistemes d’avís a la població: es requereixen sistemes d’avís a la població per 

a comunicar la necessitat de realitzar el confinament.
b) Fiabilitat humana: l’aplicació de les mesures d’autoprotecció per part de la 

població està influenciada pels paràmetres de fiabilitat humana. En la millor de les 
situacions (campanyes de comunicació i informació, simulacres i població formada 
i entrenada en l’autoprotecció) es podria tenir en compte com a valor de referència 
d’error mitjà en l’aplicació de les mesures d’autoprotecció l’1% (error en resposta a 
alarma audible en un lloc tranquil, on la resposta consisteix en una acció complexa, 
com ara buscar un edifici on tancar-se, aturar sistemes de ventilació, tancar finestres 
i portes, recordar no anar a buscar als nens a l’escola i no emprar el telèfon mòbil, 
etcètera), tot tenint en compte que els marges podrien oscil·lar arribant fins al 10% 
(error en resposta a alarma audible en una sala de control sorollosa en 10 minuts i 
error en tasca bastant simple realitzada ràpidament o amb atenció escassa). D’altra 
banda, cal tenir en compte la influència en la fiabilitat humana del temps disponible 
per a la realització d’una tasca i de l’estrès o percepció de perill. Així, trobem que 
segons el mètode “THERP” (Tècnica per a la Predicció de l’Índex d’Error Humà, 
“Technique for Human Error Rate Prediction”) la probabilitat d’error humà depèn 
directament del logaritme neperià del quocient entre el temps disponible per a 
realitzar una tasca i el temps de resposta mig.

c) Població especialment vulnerable: en el planejament de la resposta a emergèn-

cies s’ha de diferenciar la població especialment vulnerable de la resta de població. 
Es pot considerar el valor aproximat del 15% de la població total com a població 
especialment vulnerable.

d) Població itinerant: Catalunya presenta unes dades de mobilitat territorial 
interna força importants, a les quals cal afegir els fluxos turístics. La mobilitat 
intermunicipal es pot valorar com aproximadament un 14% del total.
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e) Població turística: equivalent a un increment del 5% de la població (cal afegir 
la distribució irregular temporal i territorial).

f) Estructures sinèrgiques i d’interrelació social als petits i mitjans municipis 
(25.000 habitants aproximadament) l’aplicació de mesures d’autoprotecció es veu 
afavorida.

D) Població en zones d’afectació i criteris de convergència.
E) Fase de recuperació de la normalitat: duració.
5.2 Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció.
En la planificació del risc nuclear, el pla Penta defineix una zona corresponent 

a l’aplicació de les mesures de protecció urgents. Aquesta zona es divideix en 
tres subzones, subzona IA definida pel radi de 3 km a partir de la central nucle-

ar, subzona IB corresponent a l’àrea compresa entre els 3 i 5 km a partir de la 
central nuclear i subzona IC definida per la zona entre els 5 i 10 km a partir de 
la central nuclear.

Donades les mesures d’autoprotecció a aplicar en cadascuna de les diferents sub-

zones de planificació així com les característiques de les emergències i els factors 
i paràmetres descrits a l’apartat 4.2.2 anterior, cal definir la subzona IA definida al 
pla estatal Penta com la zona d’intensitat límit a l’exterior, ja que segons es preveu 
al pla la mesura a aplicar en aquest àmbit territorial és l’evacuació, pròpia de les 
zones amb una criticitat o intensitat límit.

En la definició de criteris de risc associats a la implantació de nous elements 
vulnerables, les zones d’intensitat límit són avaluades com a zones on el creixement 
urbà amb ús residencial, de pública concurrència o d’oci en general està considerat 
no compatible des del punt de vista de la gestió dels riscs de protecció civil (per 
motiu dels efectes produïts a la zona, és a dir, de la criticitat o intensitat límit en 
cas d’emergència).

D’altra banda, la subzona IB s’ha de considerar com una zona on la criticitat o 
intensitat d’afectació pot ser la corresponent a la zona d’intensitat límit a l’exterior 
(com en el cas anterior, i per tant es pot produir evacuació) o menor, segons les 
condicions, cas en que s’aplicaria el confinament. Per tant, aquesta zona ha de tenir, 
a efectes de control de la implantació d’elements vulnerables compatible amb el 
risc, un tractament intermedi entre la subzona IA o zona d’intensitat límit i la zona 
de confinament general que es descriu tot seguit.

Finalment, segons es preveu al Penta, cal considerar a la resta de la zona I (sub-

zona IC) com a zona de confinament general amb les característiques i paràmetres 
emprats habitualment per a aquesta tipologia de zones (limitacions numèriques 
al creixement, als valors absoluts de població i mesures pal·liatives per a la nova 
població).

Cal tenir en compte, que s’està considerant que hi ha temps disponible com per 
a realitzar els avisos a les poblacions, aspecte aquest que fa que no es consideri la 
definició d’una zona immediata al focus de l’emergència on es consideri que les 
mesures de protecció poguessin no estar assegurades (zona coneguda com d’inde-

fensió envers l’autoprotecció). Per tant, en la definició dels criteris manca una zona 
que habitualment es defineix per a les emergències ràpides i sobtades, malgrat ja 
s’ha esmentat abans que aquestes tipologies d’accidents existirien en el cas del risc 
nuclear però amb freqüències menors.

Així, en base a tots els aspectes anteriors, la Direcció General de Protecció Civil 
considera que en relació a futurs desenvolupaments urbanístics amb implantació 
d’elements vulnerables, i especialment en sòl urbanitzable, cal considerar una 
zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció definida com la suma de la 
zonificació següent:

A) Zona d’intensitat límit a l’exterior
B) Zona de contenció intermèdia
C) Zona de confinament general
En funció de la intensitat del perill a cadascuna de les zones anteriors es defineixen 

els elements vulnerables compatibles, d’acord al que s’indica tot seguit:
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5.2.1 Zona d’intensitat límit a l’exterior.
Es correspon amb la subzona IA (fins a 3 km des de la central nuclear) i es de-

fineix tot atenent als efectes sobre la població que es podrien produir en aquesta 
zona, criticitat elevada, que deriven en la necessitat d’evacuació. Així, tot va-

lorant els temps disponibles per a realitzar els avisos a la població, les mesures 
d’autoprotecció a aplicar (evacuació) i els factors i paràmetres que defineixin les 
limitacions potencials en l’aplicació de l’evacuació, i d’altres aspectes recollits a 
l’apartat 4.2.2 d’aquest annex, la Direcció General de Protecció Civil no considera 
viables les noves previsions de desenvolupament urbanístic, i especialment en sòl 
urbanitzable, a l’interior de la zona d’intensitat límit a l’exterior (subzona IA), a 
excepció d’aquells que consisteixin en la millora i compleció del nucli urbà (sense 
creixements a l’exterior de la zona urbana consolidada actualment), els serveis i 
equipaments bàsics associats al nucli urbà existent o els usos industrials vinculats 
directament a la central nuclear.

Aquest criteri permet establir una limitació al nombre de persones presents a la 
zona d’evacuació de manera que s’evitin xifres que puguin suposar que les mesures 
de protecció a la població no estiguin assegurades (evacuació).

5.2.2 Zona de contenció intermèdia.
Es correspon amb la subzona IB (zona definida entre els radis de 3 i 5 km des de 

la central nuclear) i es defineix tot atenent a la possibilitat que els efectes sobre la 
població presentin criticitat elevada, és a dir, l’afectació és variable i pot arribar a 
intensitat límit a l’exterior (cas anterior, on cal evacuació).

Així, tot valorant els aspectes recollits en aquest annex a l’apartat 4.2.2 anterior, 
la Direcció General de Protecció Civil considera que les estratègies de creixement 
a l’interior de la zona de contenció intermèdia (subzona IB) només poden ser mo-

derades, tot corresponent a un creixement màxim de població del 33%.
Aquest criteri permet establir una limitació al nombre de persones presents a 

la zona de confinament que pot ser evacuada en funció de les característiques 
concretes de l’emergència, de manera que s’evitin xifres que puguin suposar que 
les mesures de protecció a la població no estiguin assegurades (confinament i 
evacuació parcial).

5.2.3 Zona de confinament general.
Es correspon amb la subzona IC (zona definida entre els radis de 5 i 10 km des 

de la central nuclear), i es defineix tot atenent a la previsió de confinament general 
establert al pla Penta. En base als aspectes recollits en aquest annex a l’apartat 4.2.2 
anterior, i molt especialment als estudis sobre capacitats de confinament realitzats 
per la Direcció General de Protecció Civil en el cas d’altres riscs tecnològics (risc 
químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses), es considera que el 
creixement a l’interior de la zona de confinament general (subzona IC) està limitat 
per un valor màxim de població a l’interior de la zona que es correspon amb 20.000 
persones per a un octà de la zona (sector de 45 graus de la zona circular teòrica).

Quant als municipis turístics amb poblacions flotants que s’incrementen especi-
alment als períodes de vacances, la xifra de població que cal tenir en compte és la 
calculada per a aquests períodes. El valor màxim de població de 20.000 persones 
permet assegurar la capacitat de gestió de l’aplicació de les mesures d’autoprotecció 
per part de tota la població.

Aquest criteri permet establir una limitació al nombre de persones presents a la 
zona de confinament general, de manera que s’evitin xifres que puguin suposar 
que les mesures de protecció a la població no estiguin assegurades (confinament 
general).

6. Puntualitzacions al risc assumible i a la compatibilitat amb el risc.
Les incompatibilitats, compatibilitats o mesures preventives que incorporen els 

informes de la Direcció General de Protecció Civil fan sempre referència exclusi-
vament a la part del sector de desenvolupament urbanístic previst, especialment 
en sòl urbanitzable, ubicat a l’interior de les franges de seguretat que s’indiquen 
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en cada cas concret. Per tant, la consideració de no compatibilitat d’una part del 
sector no implica mai la no compatibilitat de la resta o totalitat de la previsió de 
desenvolupament.

Així mateix, aquestes mesures no s’apliquen sobre les situacions ja existents o els 
desenvolupaments ja executats. Cal diferenciar entre les situacions actuals i futures 
en quant a l’aplicació dels criteris de compatibilitat tot tenint en compte que, més 
enllà de les recomanacions tècniques de diferenciar els criteris de compatibilitat 
de noves situacions dels criteris de les situacions ja existents, l’objectiu dels crite-

ris descrits en aquest annex és evitar generar situacions de risc potencialment no 
gestionables allà on actualment sí són gestionables. Per tant, no es poden aplicar 
els criteris per identificar situacions actualment no gestionables.

ANNEX C

Criteris de control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles 
amb la gestió del risc d’inundacions.

1. Fonament.
Aquests criteris es fonamenten en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 

civil de Catalunya, en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes, en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, així com en lleis i normatives sectorials dels riscos de 
protecció civil i normativa concordant.

2. Àmbit.
L’àmbit dels criteris afecta als riscos denominats de protecció civil, d’acord amb 

les competències de la Direcció General de Protecció Civil, pel que fa a la viabilitat 
de les actuacions urbanístiques que suposen una modificació substancial del risc i, 
prioritàriament a les previsions de desenvolupament en sòl urbanitzable, en relació 
amb la gestió de les emergències col·lectives i molt especialment, en relació amb 
l’assegurament de les capacitats de protecció per part dels organismes públics a 
la població i d’autoprotecció de la població en les emergències caracteritzades per 
ser sobtades i ràpides, i concretament davant emergències per risc d’inundacions, 
i especialment les ràpides conegudes com a flash floods.

3. Objectius
Es pretén establir els criteris a aplicar per part de la Direcció General de Protecció 

Civil en l’elaboració d’informes en relació a la compatibilitat de la implantació de 
nous elements vulnerables amb la gestió del risc d’inundacions.

Els criteris es fixen en base a la definició de franges o zones de seguretat on 
s’estableixen les tipologies d’elements vulnerables considerats compatibles amb la 
gestió del risc (en termes d’edificacions residencials, llocs de pública concurrència o 
zones d’oci i similars) i els condicionants de la viabilitat de la implantació d’aquests 
elements vulnerables (sistemes compensatoris), amb l’objectiu d’assolir condicions 
que permetin l’assegurament de l’autoprotecció i evitar la definició de nous escenaris 
on la materialització de les emergències per risc d’inundacions ràpides pugui ser 
potencialment no gestionable o pugui suposar la presència d’elements vulnerables 
en situació d’indefensió envers l’autoprotecció.

També es recullen, si s’escau, les mesures preventives que es poden preveure en 
la implantació dels elements vulnerables per tal d’assolir uns valors mínims en les 
zones o franges de seguretat abans esmentades.

Així mateix, cal considerar que aquests criteris no s’apliquen de manera automa-

titzada o mecànica, ja que requereixen d’una interpretació tècnica per a poder assolir 
resultats congruents i concordants amb la seguretat i la gestió global dels riscos. 
La interpretació ha de respondre d’una banda a la màxima concreció territorial del 
risc en qüestió i de l’altra a l’estudi detallat dels plans, programes o projectes de 
desenvolupament en sòl urbanitzable o planificació dels usos del sòl. En relació 
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amb aquests aspectes l’apartat 6 d’aquest annex estableix puntualitzacions quant 
al risc assumible.

4. Gestió de risc d’inundacions.
4.1 Plantejament del problema.
Correspon a la Direcció General de Protecció Civil, d’acord amb les competèn-

cies que li estan atribuïdes, definir els elements vulnerables associats als riscos de 
protecció civil i elaborar els protocols automàtics de resposta a les emergències 
(plans d’emergència). Aquests plans d’emergència inclouen, entre d’altres aspec-

tes, les mesures d’autoprotecció a aplicar per part dels elements vulnerables i els 
mecanismes necessaris per a la seva aplicació.

Determinats riscos de protecció civil, i en determinades condicions i situacions, 
poden generar emergències amb una important component de velocitat associada. 
Es tracta d’emergències sobtades (no previsibles ni detectables amb antelació) i 
ràpides (l’emergència avança amb celeritat tot afectant nous àmbits territorials en 
temps curts, a velocitats destacables) que dificulten significativament l’aplicació 
dels protocols de resposta a les emergències.

Així, les característiques de celeritat d’aquestes emergències suposen un condi-
cionant a la realització dels avisos a la població amb anterioritat a les afectacions, 
és a dir, amb anterioritat a l’arribada de l’emergència. En aquestes situacions, la 
població pot trobar-se en situació potencial d’indefensió envers l’aplicació de les 
mesures d’autoprotecció i pot no estar assegurada la capacitat de protecció dels 
elements vulnerables.

D’altra banda, la complexitat en l’aplicació dels avisos a la població està modulada 
per diversos factors. Dos d’aquests són els següents:

A) Proximitat de la població al focus de l’emergència,
B) Nombre de població present a les zones d’afectació.
L’existència d’un àmbit territorial immediat al focus de l’emergència on no es loca-

litzi població, especialment usos residencials, permet disposar d’un marge inicial de 
temps per a contrarestar la incapacitat de previsió de l’emergència. Aquest territori 
lliure on no caldria per tant realitzar avisos (traduït en temps disponible) permet avisar 
a la població amb anterioritat a l’arribada de l’emergència ja que durant els primers 
instants aquesta avança per zones on no hi ha presència d’elements vulnerables.

D’altra banda, totes les emergències es caracteritzen per una criticitat o afectació 
gradual i no homogènia, és a dir, en els àmbits territorials més propers al focus 
de l’emergència la intensitat del fenomen o perill és molt elevada i per tant té una 
criticitat, una afectació a la població, molt elevada. Aquesta criticitat disminueix 
paulatinament (però no linealment sinó amb relacions exponencials) a mesura que els 
àmbits territorials o elements vulnerables s’allunyen del focus de l’emergència. Per 
tant, a banda dels aspectes relacionats amb el temps de marge disponible, la presència 
d’elements vulnerables a les proximitats dels focus d’emergència no pot tractar-se 
amb el mateix caràcter que els elements vulnerables presents en zones d’afectació 
més allunyades, de manera que aquests primers elements vulnerables suposen una 
aportació molt important en la quantificació global del risc i cal ponderar la seva 
presència i nombre. Així, per aquesta primera població s’ha d’afegir a la presència 
de marges de temps de resposta disponibles reduïts l’exposició a un perill major, és 
a dir, una criticitat límit o intensitat límit dels efectes de l’emergència.

Alhora, la presència de volums de població importants dificulta l’aplicació de 
les mesures d’autoprotecció en aquest tipus d’emergències ja que a l’increment dels 
avisos i actuacions que cal fer s’ha de sumar la dificultat perquè volums de població 
importants presentin comportaments homogenis i estandarditzats a partir de cam-

panyes d’informació i sensibilització a la població (s’incrementa exponencialment 
les resistències passives estructurals a la difusió d’informació al si d’una població 
a mesura que augmenta el nombre d’habitants).

Igualment, cal tenir en compte que, amb caràcter individual, els individus presenten 
uns valors de fiabilitat pel que fa a l’aplicació de les mesures d’autoprotecció, entenent 
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aquestes com a mecanismes automàtics de resposta a avisos concrets assimilats a 
partir de campanyes d’informació, és a dir, d’implantació en el territori.

Cal, per tant, poder definir a partir dels condicionants generals anteriors, els 
criteris de gestió de riscos de protecció civil condicionants dels futurs usos del sòl 
per tal que aquests s’adaptin als riscos reals al territori en cada cas concret.

4.2 Risc d’inundacions.
4.2.1 Introducció: perill d’inundacions i planificació de les emergències.
El risc d’inundacions queda recollit en el pla d’emergències per inundacions de 

la Generalitat de Catalunya (Inuncat), on es recullen les zones de perill d’inunda-

cions següents:
A) Zones inundables per pluges excepcionals per períodes de retorn de:
a) 50 anys
b) 100 anys
c) 500 anys.
B) Zones inundables segons criteris geomorfològics (inclosos cons de dejec-

ció).
El pla Inuncat recull per a determinades zones inundables l’estimació de les 

velocitats de trànsit o d’inundació.
En general el perill d’inundacions (definit com les zones inundables o de perill 

abans descrites) és elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporat a la pla-

nificació d’emergències (pla Inuncat) per part de la Direcció General de Protecció 
Civil, qui determina les operatives de coordinació, mitigació i gestió de les emer-
gències per inundacions així com els límits a les capacitats de gestió, especialment 
en les inundacions ràpides.

Alhora, els Plans d’Espais Fluvials elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua 
recullen les zones inundables per períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys (a banda 
de les de 10 anys) resultat de l’estudi zonal a aquests territoris concrets, que poden 
variar respecte les del pla Inuncat per motiu del major detall territorial en la seva 
elaboració.

Les normatives de prevenció i planificació del risc d’inundacions poden preveure 
altres elements de gestió del risc d’inundacions ja sigui a través del coneixement 
del perill o de la prevenció i planificació d’aspectes concrets, com ara els plans de 
gestió de conca o plans de gestió del risc d’inundació que incorpora la Directiva 
2007/60/CE.

4.2.2 Caracterització esquemàtica de les emergències per inundació.
A) Tipologia d’emergències i temps de resposta.
De forma breu les emergències per inundacions es poden classificar, des del punt 

de vista de la seva gestió i més concretament en relació a les capacitats d’autopro-

tecció, en dos grans grups:
a) Inundacions ràpides i sobtades ( flash floods): associades habitualment 

a conques petites i molt especialment a rieres i torrents del litoral i pre-litoral 
(entre d’altres) on les inundacions tenen un fort component de velocitat que fa 
que no es disposi de temps suficient com per a poder valorar la inundació ni 
disposar de temps suficient com per a avisar a la població. En aquests casos les 
actuacions preventives resten limitades als avisos a la població de prediccions de 
pluges intenses a través dels avisos de situació meteorològica de risc del Servei 
Meteorològic de Catalunya.

En moltes ocasions aquesta tipologia d’inundació incorpora un factor agreujant 
del risc com és l’arrossegament de materials sòlids en els cabals d’inundació (de-
bris flow) que suposen un increment de la vulnerabilitat de les poblacions i béns 
en general.

b) Inundacions lentes: típicament associades a conques i rius grans on les inunda-

cions es produeixen per efectes acumulatius al llarg d’hores i fins i tot dies, de forma 
que es poden predir les inundacions i establir els avisos necessaris a la població per 
tal de que apliquin les mesures d’autoprotecció escaients. Per tant, es possibilita tota 
una sèrie de mesures preventives per tal d’evitar l’afectació a la població.
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D’aquesta manera, cal entendre que el factor limitant en les capacitats de gestió 
de les emergències per inundacions està associat a la manca de temps de reacció 
associat a les inundacions ràpides.

Alhora, cal tenir en compte que les estimacions dels temps de trànsit o d’inun-

dació presenten clares limitacions en relació als mètodes actualment disponibles 
i especialment pel que fa a les capacitats de predicció amb caràcter immediat de 
pluges intenses en un àmbit territorial concret (habitualment les prediccions es 
realitzen cada 12 hores amb una concreció màxima territorial corresponent a les 
comarques).

B) Dimensionament de recursos: sistemes d’avís a la població
El risc d’inundacions és un risc que es pot valorar tant pel que fa al perill com 

pel que fa al a vulnerabilitat, a partir de l’estudi concret del territori. Tanmateix, es 
tracta d’un risc amb un component de deslocalització o extensió molt important, de 
forma que les inundacions en una conca no es limiten exclusivament a determinades 
porcions de territori sinó que s’estenen habitualment al voltat de la major part de 
l’extensió dels cursos fluvials.

Aquest fet suposa actualment la impossibilitat, des d’un punt de vista de capacitats 
de gestió disponibles, d’instal·lar sistemes d’avís a la població per a totes les zones 
amb perill d’inundació. Cal valorar que en el cas de les inundacions ràpides del 
litoral la instal·lació dels sistemes d’avís a la població s’estendria a un percentatge 
elevat dels nuclis urbans i zones de població.

En base als aspectes anteriors cal tenir en compte que pel que fa al risc d’inunda-

cions les capacitats de gestió estan encara més limitades pel que fa a les capacitats 
d’avís a la població per a l’aplicació de mesures d’autoprotecció, ja que no es disposa 
de sistemes ràpids d’avís a la població. Amb tot, cal valorar que en les inundacions 
ràpides els temps de resposta, temps des de la detecció fins a l’avís a la població, 
podrien ser superiors a les velocitats d’inundació de forma que malgrat es disposi 
de sistemes d’avís ràpid a la població (sirenes) aquests podrien no ser efectius.

C) Dimensionament de recursos: evacuació
Cal valorar que malgrat per a les inundacions lentes existeix la capacitat de 

realitzar els avisos a la població per tal que realitzin les mesures d’autoprotecció 
més adients (evacuació i/o confinament), aquests procediments d’autoprotecció 
presenten les limitacions habituals en la gestió d’emergències.

Així, pel que fa a l’evacuació cal valorar que es caracteritza per ser una mesura 
crítica en la seva definició i aplicació ja que respon a situacions on el confinament 
no és suficient com per a garantir la protecció a la població i on es requereix el 
desplaçament de la població fins a àmbits més allunyats on el confinament sí sigui 
segur, amb les dificultats que comporta el desplaçament simultani de poblacions 
en temps i espai.

En general cal valorar que els paràmetres que dimensionen la capacitat d’eva-

cuació són:
Temps disponible per a realitzar l’evacuació. Està determinat per:
a) Temps entre la detecció i la materialització de la inundació.
b) Temps entre la detecció de l’emergència i la comunicació d’aquesta o la seva 

previsió als serveis de protecció civil.
c) Temps d’avenç de la inundació.
d) Temps de resposta de la població als avisos d’evacuació.
e) Temps de desplaçament físic de la població, amb els factors limitadors que 

es descriuen a continuació.
Recursos d’evacuació:
a) Vies de trànsit rodat disponibles.
1) Capacitat de la via en el seu disseny (intensitat màxima absorbible)
2) Grau d’ocupació/saturació habitual.
3) Estat físic de les vies.
4) Accessibilitat (especialment, accessos a autovies i autopistes)
b) Recursos d’evacuació massius:
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1) Serveis de transport ferroviari: capacitat de la xarxa ferroviària i disponibilitat 
de combois.

2) Estat de la xarxa ferroviària.
3) Serveis de transport rodat (autocars i similars): capacitat de la xarxa viària, 

proximitat i disponibilitat de vehicles.
Condicionants urbans i territorials:
a) Disseny de la trama urbana i dels accessos a les vies i nodes d’evacuació 

principals (carreteres, autovies, autopistes i ferrocarril).
b) Proximitat de les zones urbanes o focus d’evacuació a les vies i nodes d’eva-

cuació principals (carreteres, autovies, autopistes i ferrocarril).
c) Complexitat dels desplaçaments en l’evacuació (connexions entre vies prin-

cipals, accessos, entre d‘altres).
d) Difusió de la informació a la població a evacuar sobre la ruta a seguir fins 

arribar als espais de confinament segur. Implantació de la mesura de protecció a la 
població (campanyes d’informació, simulacres i proves d’avís, entre d’altres).

Condicionants meteorològics
a) Vent.
b) Nocturnitat.
c) Pluja.
d) Boira.
e) Neu i gel.
Previsió i disponibilitat d’espais per al confinament:
a) Existència d’edificis o espais prèviament seleccionats i condicionats per al 

confinament de les poblacions evacuades.
b) Difusió de la informació a la població a evacuar sobre els espais de confina-

ment assignats en cada cas.
Previsió i disponibilitat d’allotjaments temporals.
Existència d’edificis o espais prèviament seleccionats i condicionats per a l’allot-

jament temporal de les poblacions evacuades.
En relació als paràmetres identificats, cal valorar que els recursos disponibles 

no es troben dimensionats per a l’evacuació simultània de grans poblacions. Els 
recursos disponibles, especialment pel que fa a les vies de trànsit rodat i ferroviari, 
presenten un disseny limitant pel que fa a la seva capacitat d’absorbir els fluxos que 
es generarien en l’evacuació simultània.

Alhora, cal tenir en compte l’aprenentatge que deriva de les dificultats que han 
esdevingut en grans evacuacions que han tingut lloc recentment en l’àmbit interna-

cional a estats amb una alta conscienciació de les emergències i l’evacuació. També 
cal extreure conclusions de les evacuacions puntuals amb necessitat d’allotjaments 
temporals i períodes de recuperació llargs que han tingut lloc en l’àmbit europeu per 
emergències diverses i molt especialment dels casos que han tingut lloc a Catalunya 
molt recentment.

Així doncs, l’evacuació és una actuació crítica condicionada per múltiples 
factors que alhora s’aplica en un àmbit territorial on la criticitat de l’emergència 
és màxima o respon a una intensitat límit a l’exterior (és per aquest motiu que es 
preveu evacuació i no confinament com a mesura de protecció a la població). La 
criticitat de l’actuació es pot valorar a partir de les actuacions i casos concrets 
recents derivats de riscos naturals i riscos tecnològics. Cal per tant, evitar amb 
caràcter general la presència de poblacions en zona d’evacuació i justificar tèc-

nicament la viabilitat de la seva presència en casos concrets com poden ser les 
inundacions lentes.

D) Dimensionament de recursos: confinament
El confinament és una mesura de protecció a la població que ha estat estudiada 

amb detall en el cas d’emergències derivades del risc químic en instal·lacions que 
manipulen substàncies perilloses. Si s’assumeix la disponibilitat de temps per a avisar 
a les poblacions a partir de la detecció prèvia de la inundació (cas de inundació que 
no sigui ràpida) cal considerar també els factors següents:
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Sistemes d’avís a la població: es requereixen sistemes d’avís a la població per a 
comunicar la necessitat de realitzar el confinament. En el cas de les inundacions la 
deslocalització del risc dificulta la previsió d’aquests sistemes d’avís.

Fiabilitat humana: l’aplicació de les mesures d’autoprotecció per part de la població 
està influenciada pels paràmetres de fiabilitat humana. En la millor de les situacions 
(campanyes de comunicació i informació, simulacres i població formada i entrenada 
en l’autoprotecció), hi ha un marge d’error en l’aplicació de l’autoprotecció, és a dir, 
hi haurà part de la població que no ho farà correctament. La fiabilitat és inferior 
quan no es disposa de sistemes estandarditzats d’avís a la població.

Població especialment vulnerable: en el planejament de la resposta a emergències 
s’ha de diferenciar la població especialment vulnerable de la resta de població. Aquest 
grup sempre pateix, en igualtat d’exposició al fenomen de perill, més efectes ja que 
es defineix com un grup més vulnerable que el col·lectiu estàndard o homogeni. 
La valoració del pes específic en població d’aquest grup és realitza en base a les 
dades estadístiques del Departament de Salut i del d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya així com de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), 
tot assumint que està format per població fins als 4 anys inclosos, a partir dels 75 
anys o amb alguna disminució (especialment dificultats de moviment i afeccions 
respiratòries greus).

a) Disminució reconeguda legalment (Idescat 2005 i Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya):

1) Motòrica: 117.745 (1,7%).
2) Física no motòrica: 95.028 (1,4%).
3) Visual: 28.078 (0,4%).
4) Auditiva: 15.838 (0,2%).
5) Psíquica: 39.164 (0,6%).
6) Malaltia mental: 59.701 (0,9%).
7) No consta: 9.076 (0,1%).
8) Total: 356.530 (5,1%).
b) Població (Idescat 2006) per edats:
1) menors de 5 anys: 5,5%.
2) majors de 74: 8,1%.
3) Total: 13,6%.
Tot aplicant un factor de correcció del 20% derivat del solapament entre població 

major de 75 anys i població amb alguna disminució, obtenim un valor final aproximat 
del 15% de la població total com a població especialment vulnerable.

Població itinerant: Catalunya presenta unes dades de mobilitat territorial interna 
força importants, a les quals cal afegir els fluxos turístics. Per a avaluar, quina xifra 
de població s’ubica habitualment fora del seu municipi de residència, s’interrela-

cionen les xifres de l’Idescat de l’any 2001 (2.762.000 viatgers que es desplacen 
diàriament per raons de treball i 335.000 per raons d’estudi) amb les de l’enquesta 
de mobilitat quotidiana del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
i l’Autoritat del Transport Metropolità amb la col·laboració de l’Idescat i l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (6.354.930 persones presenten 
mobilitat diària a Catalunya, amb 147,9 milions de desplaçaments setmanals i un 
promig de 21,64 desplaçaments per persona i setmana; del total d’aquests despla-

çaments aproximadament un 30% del total de desplaçaments són intermunicipals). 
Així, 889.000 persones es desplacen habitualment fora del seu municipi, el que 
representa aproximadament un 14% del total.

Població turística: Catalunya presenta unes xifres de turisme que, tot assumint 
una distribució homogènia en el temps i l’espai (distribució ideal no real) equi-
valdrien a incrementar en tot moment un 5% la població (dades de l’Idescat i de 
l’Institut d’Estudis Turístics per al període 2001 – 2005). Cal tenir en compte que 
la distribució temporal del turisme es concentra a l’època d’estiu i que molt sovint 
les zones inundables estan presents en zones turístiques importants.
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5. Criteris.
5.1 Introducció.
Per al risc d’inundacions, la normativa urbanística recull les previsions concretes 

de limitacions al desenvolupament urbà per motiu de la protecció i seguretat de la 
població.

Aquestes regulacions i criteris són la base a partir de la qual la Direcció General 
de Protecció Civil estableix, tot tenint en compte també altres criteris propis del 
seu àmbit competencial (gestionabilitat de les situacions d’emergència) alhora que 
els aspectes abans recollits, criteris de control de la compatibilitat de la implantació 
de nous elements vulnerables, especialment en sòl urbanitzable, amb la gestió del 
risc d’inundacions, per motiu de l’assegurament de les capacitats d’autoprotecció 
de la població, i sempre associats a les emergències d’evolució ràpida i sobtada en 
els que l’autoprotecció pot no estar garantida.

5.2 Zona d’assegurament de la capacitat d’autoprotecció.
5.2.1 Zones inundables 50 i 100 anys.
La Direcció General de Protecció Civil considera que no són compatibles amb 

la gestió del risc d’inundacions, les previsions de desenvolupament urbanístic amb 
implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, edificis de pública con-

currència o àmbits d’oci en general) a l’interior de zones inundables per a períodes 
de retorn de 50 i 100 anys quan la inundació sigui ràpida, tot atenent a les previsions 
normatives d’urbanisme vigents i a la consideració de la velocitat d’arribada de 
les inundacions, és a dir, de la dificultat per que la població sigui alertada i pugui 
aplicar les mesures d’autoprotecció.

Es considerarà inundació ràpida quan els temps de trànsit siguin inferiors a 2 
hores. La Direcció General de Protecció Civil pot considerar temps inferiors en la 
definició de les inundacions ràpides per a casos concrets, quan les mesures pre-

ventives concretes permetin una detecció primerenca de la inundació i un avís a la 
població especialment ràpid, o quan aquestes mesures siguin de caràcter estructural 
i disminueixin la vulnerabilitat.

Per a la resta d’inundacions per períodes de retorn de 50 i 100 anys, no conside-

rades ràpides, s’aplicaran les mesures de l’apartat següent 5.2.2.
5.2.2 Zona inundable 500 anys.
Pel que fa a les previsions d’implantació d’elements vulnerables (edificació 

residencial, edificis de pública concurrència o àmbits d’oci en general) en zones 
inundables per a períodes de retorn de 500 anys, la Direcció General de Protecció 
Civil considera que la compatibilitat de les previsions resten supeditades a la previsió 
de mesures estructurals concretes que permetin garantir l’autoprotecció i seguretat 
de la població, i que han de ser com a mínim les següents:

A)Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de les zones inun-

dables per període de retorn de 500 anys o altres sistemes de mitigació o prevenció 
dels efectes de les inundacions.

B) No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la 
del carrer.

C) Existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents en els ele-

ments nous urbans unitaris previstos (especialment en el conjunt d’un sector de 
desenvolupament en sòl urbanitzable).

Garantir l’autoprotecció de la població suposa poder assegurar que la població té 
temps suficient com per a poder ser avisats per part de l’administració pública per 
tal de realitzar les mesures d’autoprotecció generals en front d’inundacions, abans 
de l’arribada del propi fenomen d’inundació. Alhora, s’ha de garantir que un cop la 
inundació estigui afectant la població, aquesta no pateix danys (tot tenint en compte 
que han aplicat les mesures d’autoprotecció). Les mesures preventives no poden ser 
mai l’elaboració de protocols d’emergència (ja siguin plans d’autoprotecció, plans 
d’emergència municipal o qualsevol altre tipus de pla d’emergència), ja que aquests 
s’han d’elaborar en el cas de que el perill i el risc d’inundació es considerin acceptables 
en base a les mesures preventives abans referides. L’assegurament de l’autoprotecció 
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requereix un estudi de detall 1:1.000 del perill d’inundacions a l’àmbit d’implantació 
de nous elements vulnerables, i especialment en el cas de desenvolupament en sòl 
urbanitzable, de forma que es valori l’afectació als nous elements vulnerables però 
també la modificació del perill d’inundació als existents.

Així, d’acord amb la normativa en matèria d’urbanisme, cal indicar que en la 
zona inundable per a períodes de retorn de 500 anys, la compatibilitat dels desenvo-

lupaments resten supeditades “a l’execució de les obres necessàries per tal que les 
cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de 
risc d’inundació adequades per a la implantació de l’ordenació i usos establerts per 
l’indicat planejament. En qualsevol cas, l’execució d’aquestes obres ha de constituir 
una càrrega d’urbanització dels àmbits l’actuació urbanística en els quals estiguin 
inclosos els terrenys.”

5.2.3 Zona inundable segons criteris geomorfològics.
Pel que fa a les previsions d’implantació d’elements vulnerables (edificació 

residencial, edificis de pública concurrència o àmbits d’oci en general) en zones 
inundables segons criteris geomorfològics (inclosos els cons de dejecció) la Direcció 
General de Protecció Civil considera que la compatibilitat de les previsions resten 
supeditades a la previsió de mesures estructurals concretes que permetin garantir 
l’autoprotecció i seguretat de la població, en el mateix sentit que es descriu a l’apartat 
anterior per a les zones inundables per períodes de retorn de 500 anys.

Tanmateix, pel que fa als cons de dejecció actius cal tenir en compte que no es 
considera viable cap ús al seu interior, en les mateixes condicions i pels mateixos 
motius que es consideren a l’apartat 5.2.1.

5.2.4 Punts negres.
Alhora, cal indicar que el pla Inuncat recull un llistat de punts negres que s’haurien 

de tenir en compte en les previsions d’implantació de nous elements vulnerables, 
especialment en els desenvolupaments en sòl urbanitzable, en relació a evitar situ-

acions d’indefensió de la població per motiu d’inundacions ràpides i sobtades.
5.2.5 Infraestructures.
Les infraestructures a desenvolupar en qualsevol àmbit afectat per inundacions 

(tant per períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys com per criteris geomorfològics) 
han de preveure en el seu disseny que poden suportar els efectes de les inundacions 
sense patir danys estructurals greus, segons les característiques concretes de perill 
d’inundació.

5.2.6 Delta de l’Ebre i altres zones especials.
Cal preveure estratègies de creixement específiques per als termes municipals 

ubicats als deltes, especialment en el cas del Delta de l’Ebre, per motiu de les ca-

racterístiques específiques de les inundacions en aquests àmbits. Aquestes espe-

cificitats es poden aplicar a altres zones especials on es justifiqui l’especificitat del 
comportament de les inundacions. Tanmateix, la Direcció General de Protecció 
Civil també contempla el criteri de gestionabilitat de les emergències en aquest 
àmbits territorials, amb les especificitats concretes de cada cas.

5.3 Excepcions per vulnerabilitat.
En funció de les característiques concretes del risc d’inundació i de l’increment 

de la vulnerabilitat resultant del planejament urbanístic, la Direcció General de 
Protecció Civil pot exceptuar l’aplicació dels criteris abans indicats. Aquestes 
excepcions s’apliquen exclusivament a planejaments urbanístics de compleció de 
nuclis urbans i sempre i quan la vulnerabilitat no s’incrementi en més d’un 5% i 
que aquest no suposi en valor absolut més de 500 persones.

6. Puntualitzacions al risc assumible i a la compatibilitat amb el risc.
Les incompatibilitats, compatibilitats o mesures preventives que incorporen els 

informes de la Direcció General de Protecció Civil fan sempre referència exclusi-
vament a la part del sector de desenvolupament urbanístic previst, especialment 
en sòl urbanitzable, ubicat a l’interior de les franges de seguretat que s’indiquen 
en cada cas concret. Per tant, la consideració de no compatibilitat d’una part del 
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sector no implica mai la no compatibilitat de la resta o totalitat de la previsió de 
desenvolupament.

Així mateix, aquestes mesures no s’apliquen sobre les situacions ja existents o els 
desenvolupaments ja executats. Cal diferenciar entre les situacions actuals i futures 
en quant a l’aplicació dels criteris de compatibilitat tot tenint en compte que, més 
enllà de les recomanacions tècniques de diferenciar els criteris de compatibilitat 
de noves situacions dels criteris de les situacions ja existents, l’objectiu dels crite-

ris descrits en aquest annex és evitar generar situacions de risc potencialment no 
gestionables allà on actualment sí són gestionables. Per tant, no es poden aplicar 
els criteris per identificar situacions actualment no gestionables.

(10.088.019)
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