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Introducció

Amb aquest objectiu, presentem el Seminari Tècnic Local 2016, amb la
renovada il·lusió de poder donar resposta a les inquietuds formatives
del major nombre possible dels tècnics locals. Hi oferim un programa que contempla temes molt variats que constitueixen en aquests
moments, per una o altra raó, matèries d’especial interès per als
tècnics locals i que incideixen en la seva activitat diària. Per aquesta
raó, com és tradicional, el programa s’ha confegit tenint en compte la
informació recollida a través de 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 derivada de la crisi econòmica, que
condiciona en bona part la nostra activitat, també ha estat present
per establir el programa.
El Seminari s’iniciarà al mes d’abril amb una sessió dedicada al medi
ambient, amb un èmfasi especial en els problemes derivats del canvi
climàtic. A continuació, tindrem una visita al parc natural del Delta
del Llobregat, una zona de gran valor ecològic malgrat la pressió
antròpica del seu entorn. Al mes de juny, en la sessió dedicada a
l’urbanisme, abordarem problemes molt concrets en relació amb les
llicències d’edificació, les zones inundables i l’encaix de les indústries
de risc en el teixit urbà. El dia 1 de juliol es dedicarà a les novetats
legislatives en relació amb la gestió dels serveis públics, amb una
taula rodona sobre la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa.
Després de la pausa estival, al setembre, s’analitzarà el planejament
territorial i urbanístic a través de la modificació de la Llei de costes, de
la seva incidència en les ciutats intel·ligents (smarts cities en anglès)
i el patrimoni arquitectònic. A continuació, la jornada sobre les eines

Introducció

A

ra fa 18 anys, la Federació de Municipis de Catalunya, en el
marc del seu programa de formació, va crear el Seminari
Tècnic Local amb l’objectiu de contribuir a la formació
continuada dels tècnics d’administració local, fet que, sens
dubte, possibilita una millora en la gestió dels serveis que les administracions locals presten als ciutadans. Des de llavors, any rere any,
ha anat organitzant-lo, presentant les novetats legislatives i de la normativa tècnica, com també l’estat de la qüestió de diverses matèries
de l’interès dels tècnics locals.

A la vista del programa que us proposem i de la qualitat dels ponents,
tots ells especialistes en els temes que es presenten, creiem que el
Seminari serà d’interès per als tècnics locals que, a més, tenen a la
seva disposició els diferents cursos especialitzats, de caràcter monogràfic, que organitza la Federació de Municipis de Catalunya al llarg
de l’any.

Ramon Arandes i Renú
Director del Seminari
Enginyer de camins, canals i ports

Introducció

per a la gestió dels serveis urbans, se centrarà en aspectes econòmics
i organitzatius de la gestió de serveis locals, especialment d’interès
en l’actual conjuntura de limitacions pressupostàries. El novembre
és el torn de la gestió urbanística, un dels temes més demanats en
l’enquesta, amb qüestions també de forta incidència econòmica.
Finalment, al mes de desembre, el Seminari tornarà a dedicar una
sessió a l’habitatge públic, un àmbit de gran interès en aquests
moments.
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Els efectes del canvi climàtic en el món local i en el planejament urbanístic.
Javier Martín-Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de
Barcelona. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Els plans d’acció municipal vers el canvi climàtic: Pla d’acció del municipi del Prat de
Llobregat.
Frederic Ximeno i Roca, biòleg, màster en estudis territorials i urbanístics, soci-director
d’ERF-Estudi Ramon Folch i Associats.
Incidència en el món local de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Catalina Cerdá Pons, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat i cap de
l’Àrea d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit de Medi Ambient.

Conferencia inaugural
Barcelona, 8 abril 2016

Els efectes del canvi climàtic en el mon
local i en el planejament urbanístic
Javier Martín-Vide

http://noticias.coches.com/

Los límites físicos del
planeta Tierra
40,000

Sólo 40.000 km de
circunferencia (!).
Y 7.300 millones de
humanos.

A cada humano le corresponden 2,0 ha de
superficie emergida

2,0 ha

141 m
141 m

Contacto visual entre vecinos (!)
Debate sobre la capacidad de carga del planeta: Otro debate.

A cada habitante de la AMB le corresponden 196 m2
del territorio metropolitano.

196 m2

[A cada barcelonés le
corresponden 62,6 m2 de la
superficie del municipio (7,9
m). A cada hospitalense le
corresponden 48 m2 (6,9 m)]

14 m
14 m

Contacto auditivo entre vecinos

El sistema climático

Sistema
socioeconómico

IPCC

La inercia del sistema climático: El océano,
acumulador de calor, papel termorregulador

• Even if atmospheric composition were fixed
today, global-mean temperature and sea
level rise would continue due to oceanic
thermal inertia (Wigley, 20005, Science, Vol.
307 no. 5716 pp. 1766-1769)
Metáfora del trasatlántico

El principio de cautela o de precaución obliga a la acción

IPCC (elaboración)
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)
WMO y UNEP
www.ipcc.ch

1er IPCC (1990)
2º IPCC (1995)
3er IPCC (2001)

4º IPCC
• 450 autores principales
• 800 autores contribuyentes
• Más de 2.500 revisores científicos expertos
• Más de 130 estados
• Período elaboración 2003-2007
5º IPCC WG1
• 259 autores principales
• 600 autores contribuyentes
• 54.667 comentarios

4º IPCC (2007)
5º IPCC (2014)
WG1, Base de
ciencia física
WG2,
Impactos,
adaptación y
vulnerabilidad
WG3,
Mitigación

5º Informe IPCC, Grupo de Trabajo I (2014)
Resumen para políticos

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco,
y, desde los años 50 del siglo XX, muchos de los
cambios observados no tienen precedentes en décadas
a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado,
los totales de hielo y nieve han disminuido, el nivel del
mar se ha elevado y las concentraciones de gases de
efecto invernadero han aumentado”

La variabilidad natural del clima: Solar, volcánica e interna
Volcán Eyjafjallajokull
(The Boston Globe)

El cambio climático no es una novedad. A lo largo
de la historia geológica del planeta se han
producido cambios climáticos numerosos y de
notable magnitud
• Por causas naturales
externas (cambios en la
“constante” solar, ciclos de
los parámetros orbitales,
etc.)
• Por causas naturales
endógenas (variación en la
actividad volcánica,
“desplazamiento” de los
continentes, etc.)

J. Martín-Vide

La composición química de la atmósfera se ha
modificado desde el comienzo de la Revolución
Industrial por causa antrópica
La concentración
actual de CO2
troposférico es de
404.83 ppmv
(marzo 2016),
cuando a finales
del siglo XIX era
de 290 ppmv

IPCC AR5, www.co2now.org

Evolución del CO2 a partir de reconstrucción paleoclimática
“Somos los primeros seres humanos que respiramos aire con 400 ppm de
CO2” (Christiana Figueres)

AR4

La temperatura
media global ha
aumentado 0,85ºC
durante el período
1880-2012
Las tres últimas décadas
han sido, sin duda,
sucesivamente las más
cálidas de todo el
período instrumental,
período en el que hay
suficientes registros
meteorológicos, desde
1850

AR5

Otros cambios observados
J.Martín-Vide

AR5

Las nieves del
Kilimanjaro
17-II-1993

1952

13,3 km2

21-II-2000

2011

2,1 km2
NASA

McCarty Glacier en Alaska.
http://www.wrd.org/engineering/central-west-coast-basin-climatechange.php

1985

1

2011

2

Glaciares Oriental (1) y Occidental (2) de la Maladeta, desde el pico de
Paderna.
Los 100 últimos glaciares del sur de Europa, de Jordi Camins (2013)

La elevación del
nivel marino

J. Martín-Vide

• La elevación del nivel marino medio global ha
sido de 0,19 m en el período 1901-2010, por la
expansión térmica del agua y la fusión de
glaciares y capas de hielo. Hoy es de unos 3
mm/año.
IPCC AR5

“Es sumamente probable que la
influencia humana haya sido la
causa dominante del
calentamiento observado desde
mediados del siglo XX” (AR5)
>95%

La certidumbre sobre la causa antrópica
del cambio climático
66% 3ºIPCC 2001 “Most of the observed warming over
the last 50 years is likely to have been due to the
increase in greenhouse gas concentrations”
90% 4ºIPCC 2007 “Most of the observed increase in
global average temperatures since the mid-20th
century is very likely due to the observed increase
in anthropogenic greenhouse gas concentrations”
5ºIPCC 2013 “It is extremely likely that human
95% influence has been the dominant cause of the
observed warming since the mid-20th century”

La evolución térmica en la
Península Ibérica ha sido
paralela a la planetaria

Evolución temporal de
la temperatura media
de las máximas y
media de las mínimas
de 22 observatorios
españoles durante el
período 1850–2005,
expresada como
anomalías (en ºC)
respecto a 1961-90 y
suavizada con un filtro
gaussiano de 13 años

Brunet et al, 2007

Evolución de la temperatura media anual
en Barcelona (Fabra) (1914-2013)
RACAB

+1,7ºC/100 años

J.Martín-Vide

ISLA DE CALOR: Anomalía térmica positiva en la
parte central de las ciudades por contraste con
la periferia. A menudo presenta forma concéntrica
con las isotermas abrazando el centro del área
urbana

J. Martín-Vide

Alteraciones del medio producidas por la ciudad (1)
- Modificación de la topografía o sobreimposición de una
“topografía urbana”, geométrica, lineal, compacta
alteración de los flujos aéreos (disminución velocidad
viento, aumento turbulencia).

- Sustitución del suelo natural por materiales de
construcción (mayor capacidad calorífica), pavimentos y
sistemas de drenaje (impermeabilidad)
modificación del
balance de energía (aumento temperatura) y del balance
hídrico (disminución evaporación y humedad).

Alteraciones del medio producidas por la ciudad (2)
-Generación o desprendimiento de calor antropogénico
por actividades diversas (combustiones, iluminación,
calefacción, tráfico, etc.)
modificación del balance de
energía (aumento temperatura) y reforzamiento de la
convección (aumento nubosidad).
J.Martín-Vide

-Emisión de partículas y de gases contaminantes
alteración de la calidad/características del aire (reducción
visibilidad, aumento nubosidad, aumento
enfermedades respiratorias).

Esquema básico de los sectores con
modificación climática urbana

viento

penacho urbano

capa límite urbana

capa límite rural
rural

suburbana

urbana

suburbana

K↓

rural

α bajo
K↑

palio urbano
Fuente: OKE (1976), modificado
cañón

Área de influencia climática urbana en la
horizontal
Viento

Área de influencia urbana
Área
urbana

Área
urbana

Área de influencia urbana
Área rural
Área rural

Fuente: Lowry (1977), modificado

Causas de la “isla de calor”
Balance de energía de un volumen edificado con aire
+ Q* + Qh + Qe + ΔQs + ΔQa + Qf = 0

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mayor almacenamiento de calor durante el día por la alta
capacidad calorífica de los materiales construcción.
Producción de calor antropogénico.
Disminución de la evaporación por la pavimentación y la
eficacia de los sistemas de drenaje.
Menor pérdida de calor sensible por la reducción de la
velocidad del viento.
Aumento de la absorción de radiación solar por su “captura”
por causa de la geometría urbana.
Disminución de la irradiación nocturna por un bajo SVF.
Reemisión hacia la superficie de radiación de onda larga
por la atmósfera contaminada (efecto invernadero).

El factor de visión del cielo
(sky view factor, SVF) (1)
SVF= cos(arctg2H/W)
SVF= 0.45

SVF= 0.55
H=16 m
63,4º

63,4º

H=8 m
45º

W=16 m

W=16 m

0 < SVF < 1

Hmean=12 m

El factor de visión del cielo (2)

Calle Tallers

Con imágenes de “ojo de pez”

8,6%

51,1%
Plaza MACBA

Fotos: J.Martín-Vide

Calle Pelai

23,6%

Factores de la “isla de calor”
• Temporales: Hora del día y estación del año
• Meteorológicos: Viento y nubosidad
• Geográficos: Altitud y distancia al mar
• Urbanos: Densidad, estructura urbana, tipología
edificaciones, etc.
• El calentamiento global (nuevo factor)

La “isla de
calor” es un
fenómeno
nocturno, cuyas
condiciones
meteorológicas
más favorables
son viento en
calma o débil y
cielo despejado
o poco nuboso,
tanto más
intensa cuanto
mayor es el
tamaño
poblacional de
la urbe.

Con el cambio climático las islas de calor no tienen por qué
intensificarse, pero en verano se agravarán sus efectos negativos

Algunos efectos de la “isla de calor”
• Convección urbana, brisa urbana, menos nieve...
• Adaptación de especies exóticas, modificación del
calendario fenológico.
• Incremento del consumo de energía en verano
(ahorro en invierno).
• Afectación del patrimonio monumental.
• Disminución del confort climático en las noches de
verano, especialmente en climas húmedos.
• Agravamiento de las condiciones de estrés
térmico durante las olas de calor.

Métodos para el estudio de la “isla de calor”
• 1) Diferencias urbano-rurales (mediante registros en
dos puntos, uno urbano y otro “rural”, y el esquema de
Lowry).
• 2) Transectos urbanos (usualmente mediante en el
empleo de vehículos con termohigrómetros digitales).
• 3) Teledetección e imágenes aéreas.

Instrumental para transectos urbanos

V.M.Artola

Termohigrómetro digital de baja inercia
con sonda de ambiente HANNA

Barcelona
100 km2
1.6 millones hab.
(~ 3 mill área metropolitana)
area)

Observatorio Fabra

Método de las
diferencias
térmicas entre
observatorios
urbano y
periférico
comparables
La temperatura
media anual en el
centro de la
ciudad es 1,4ºC
superior a la del
aeropuerto,
mayor que el
calentamiento
global (0.85ºC,
1880-2012,
5IPCC)(!!)

Promedios mensuales (ºC) de las diferencias entre las
temperaturas máximas y mínimas diarias de
Drassanes y Aeropuerto de Barcelona (1970-84)
4
3,5
3
2,5
2
TMáx
1,5

TMín

1
0,5
0
-0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-1

Porcentaje de días de cada mes con una diferencia
térmica entre las temperaturas mínimas > 5,0ºC, entre
Drassanes
y Aeropuerto de Barcelona (1970-84)
18
16
14
12
10
8
6
4
2

0
Fuente: Moreno (1992)
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ajustes probabilísticos de las intensidades de la isla de
calor diaria, a partir de las diferencias entre Barcelona-Vila
Olímpica y el aeropuerto de Barcelona, en ºC. (2004-2013)
Función de densidad de probabilidad
0,32

0,28

0,24

f(x)

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

0
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

x
Histograma

Pearson 5 (3P)

3.285 valores (89,9% del total de días, 3653)
Media=+1,7ºC
Desv.tipo=1,33ºC
Máx=7,4ºC
Mín=-3,5ºC

Pearson 5
α=242,75
β=5066,4
γ=-19,25

7

Umbral
∆t (ºC)
<0
>0
>1
>2
>3
>4
>5
>6
>7
>8
>9

Probab.
0,09714
0,90286
0,68943
0,39811
0,16729
0,05149
0,01193
0,00215
3,14E-04
3,80E-05
3,94E-06

%
9,71
90,29
68,94
39,81
16,73
5,15
1,19
0,22
0,03
0,00
0,00

TRANSECTOS
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Badalona
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
Gavà
Hospitalet de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Santa Coloma de Gramanet
Viladecans

Nº PUNTOS
LONGITUD
OBSERVACIÓN
(KM)
27
30
19
60
23
22
14
13
17
22
14
14
15
24

34,4
31,9
17,3
30,4
7,71
6,13
4,27
3,85
3,35
6,67
4,13
3,88
3,57
4

314 puntos de medida y una longitud total
de 161,6 km

12-02-1986
22:03 h.

Fuente: Moreno
(1993)

Isla de calor débil en meseta (Barcelona)
(¾ de las noches con “isla de calor”)

26-02-1986
23:17 h.
I.C.C.

Fuente: Moreno
(1993)

Turó Park (Barcelona), 10-III-2015, 19:35 (UTC)

Las proyecciones climáticas…no predicciones

La Patagonia desconocida, Linde Waidhofer
(libro electrónico)

Proyecciones de temperatura

AR5
Aumento
proyectado de
temperatura
para 2081-2100,
respecto a
1986-2005:
Entre 1,0 y
3,7ºC.

47

Cambios futuros en la precipitación

Gentileza de
James Hurrell

AR5: Mayor constraste entre áreas lluviosas y secas

Desplazamiento latitudinal equivalente al calentamiento
en varias ciudades europeas

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/progra
mas/energiacambioclimatico/publicaciones/ari56-2011

Variación media
mensual (ºC) de
la temperatura
máxima para el
período 20712100, respecto a
1961-1990, y el
escenario A2,
mediante el
modelo global
HadAM3H
regionalizado por
el método de los
análogos del INM.
(Fuente: AEMet, 2009).

Variación media de la
precipitación (en %)
para el período 20712100, respecto a 19611990, y el escenario
A2, mediante el modelo
global ECHAM4 y el
método de
regionalización de
análogos del INM.
(Fuente: AEMet, 2009)

Proyecto ESCAT (Generació d’escenaris climàtics amb
alta resolució per a Catalunya) (SMC, 2012)

Dos acciones clave
• Mitigación: Reducir emisiones de
gases de efecto invernadero para
que el calentamiento sea el mínimo
posible.

• Adaptación: Ajustarse a las nuevas
condiciones ambientales reduciendo
el efecto de los impactos y
aprovechando las nuevas
oportunidades.

El ámbito metropolitano (barcelonés) tiene un
gran potencial para la mitigación, pero, al
tiempo, “multiplica” los efectos negativos del
cambio climático
* La elevada concentración poblacional, con altas
necesidades de energía y agua, pero con un margen
amplio para la reducción de las emisiones y la
reutilización y el reciclaje.
* La profunda alteración del medio, con la sustitución de
las superficies naturales en un alto porcentaje del
territorio.
* La existencia de una fachada litoral sensible a la
elevación del nivel marino y al aumento de los efectos de
los temporales.
* Los efectos de “isla de calor”.

El Área Metropolitana de Barcelona, área de riesgos

Riesgo = f (P, V, E)
P: Peligro (riesgo) natural → NATURALEZA
V: Vulnerabilidad → SOCIEDAD
E: Exposición → TERRITORIO

La AMB cuenta
con un espacio
muy sensible al
cambio climático

• En la costa de la AMB confluyen
compromisos y usos de los puertos, el
turismo, el ocio, el deporte, una depuradora,
un espacio protegido,…, en un contexto de
elevación del nivel del mar y probable mayor
impacto de los temporales marinos.

Algunos referentes/principios (1): El ‘Manifiesto
por una nueva cultura del territorio’ (2006)
Basada en la sostenibilidad ambiental, la eficiencia
económica y la inclusión social.
• El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado.
• El territorio es una realidad compleja y frágil.
• El territorio contiene valores ecológicos, culturales y
patrimoniales que no pueden reducirse al precio del
suelo.
• Un territorio bien gestionado constituye un activo
económico de primer orden.
• El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento
esencial para la actuación de los poderes públicos.

Algunos referentes/principios (2): La resiliencia
•

•

•
•

•

•

Organizar y coordinar la sociedad
civil y las autoridades para
desempeñar el papel adecuado
en la reducción del riesgo y en la
preparación ante él.
Evaluar los riesgos y actualizar la
información sobre los peligros y
la vulnerabilidad.
Realizar programas de educación
ante el riesgo.
Respetar las normas de
construcción y los principios de la
planificación urbana
Proteger los ecosistemas y los
amortiguadores naturales frente a
los riesgos.
Invertir en, y mantener, las
infraestructuras clave que
reducen el riesgo. (…)
METROBS (Sánchez-Arcilla, Llasat, Savé, Martín-Vide,…)

El turismo y la adaptación
Barcelona (Observatorio Fabra)
19912010

188 dies
0
0

2020

182 dies
10 dies
0

2050

158 dies
41 dies
0

Dies amb temperatura prou agradable per a realitzar
activitats a l’aire lliure.
Dies amb temperatura desagradable per excés de calor.
Dies amb temperatura desagradable per excés de fred.

El verde urbano, para la mitigación y la adaptación

J.Martín-Vide

Algunas actuaciones de mitigación/adaptación
Cubiertas
frescas

Refleja
radiación solar

Cubiertas
verdes

Pavimentos
frescos

Absorbe
agua

Absorbe rad.
solar con baja
respuesta
térmica

Arbolado
urbano

Sombrea
la superficie

Reducción
calor
Reducción escorrentía
Disminución contaminación O3

Reducción consumo energía Protección salud

Fuente: A partir de Harrison Institute for Public Law, 2012.

Ginebra
J.Martín-Vide

Gràcies

Tendencias básicas de la precipitación anual entre
finales del siglo XIX y finales del XX

Sin tendencia
?
Disminución
significativa
Milián (1996), modificado

Un cambio significativo: Los regímenes pluviométricos
estacionales en España

1946-1975

1976-2005

?

De Luis, Brunetti, González-Hidalgo,
Longares y Martin-Vide (2010)

Intensidad de la isla de calor (ºC) y población de
20 ciudades españolas

Valencia
2.62logP-8.63

Barcelona

Madrid

(r=0.81, p-value<0.000)

Fuente: Martin-Vide et al.(2002)
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1.2. Projeccions climàtiques més detallades
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Llibre Verd d’Adaptació al Canvi Climàtic d’Europa (2007)
Llibre Blanc d’Adaptació al Canvi Climàtic (2009)

Font : Green paper CEC

Pacte d’alcades per a la mitigació i l’adaptació
MITIGACIÓ/ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC

Dues cares d’una mateixa
moneda

Convenant of Majors
& Majors Adapt
PAES + PLACC = PAESC

Font : IPCC, 2007

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020

Pla d’Adaptació de l’AMB 2015 - 2020
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1.1. Resposta al marc supramunicipal

1.2. Projeccions climàtiques més
territorialitzades
1.3. Impactes perceptibles i impactes percebuts
1.4. Efectes sobre el territori i oportunitats

Projeccions IPCC

Font : IPCC, 2013, EEA

Projeccions AEMET regionalitzades per provincia

Projeccions METEOCAT regionalitzades per Catalunya

Font : SMC, 2011

Projeccions METEOCAT regionalitzades per Catalunya

Font : SMC, 2011

Projeccions METEOCAT per l’AMB

Font : AMB, 2015

Projeccions METEOCAT per l’AMB

Font : AMB, 2015

Projeccions METEOCAT per l’AMB

Font : AMB, 2015

Projeccions METEOCAT per l’AMB

Font : AMB-METEOCAT, 2015

1. Per què un pla municipal d’adaptació al canvi climàtic?
1.1. Resposta al marc supramunicipal
1.2. Projeccions climàtiques més

1.3. Impactes perceptibles i impactes
percebuts
1.4. Efectes sobre el territori i oportunitats

Impactes perceptibles, arreu

Font : IPCC, 2014, EEA

Impactes perceptibles, també a Catalunya

Font : SMC, Butlletins climàtics

Impactes perceptibles, també a Catalunya

Font : ACA, 2009

Impactes perceptibles, també a Catalunya

Impactes perceptibles, també a Catalunya
Escorrentia

Embassaments
Font : ACA, 2009

Impactes perceptibles, també a Catalunya

Qualitat de l’aigua

Font : ACA, 2009

Consum de regadiu

Impactes perceptibles, també a Catalunya
Reducció significativa de les glaceres al Pirineu
A finals dels 50’s
Any 1982: 136 ha

A finals dels 90’s

Any 1993: 110 ha
Any 2002: 81 ha

A finals dels 00’s

Font : ESCACC, 2013

Any 2007: 64 ha

Impactes percebuts

Impactes percebuts

Onades de calor

Font : Agència Catalana de la Salut

Impactes percebuts

Impactes percebuts

1. Per què un pla municipal d’adaptació al canvi climàtic?
1.1. Resposta al marc supramunicipal
1.2. Projeccions climàtiques més territorialitzades
1.3. Impactes perceptibles i impactes percebuts

1.4. Efectes sobre el territori i els
serveis municipals

Som vulnerables

El cicle de l’aigua

El cicle de l’aigua

Sinèrgies planificació territori i gestió

Les platges

La contaminació atmosfèrica i la salut
•
•
•

5.500.000 de morts prematures per contaminació de l’aire al món el 2012 (OMS).
300.000 a Europa (AEE)
1.200 a l’AMB (CREAL)

La contaminació atmosfèrica i la mobilitat

Els incendis forestals i la gestió del medi natural

Font : Parc de Collserola, 2012

Font : ACA, 2009

Font : ESCAT, 2012

La preservació de la biodiversitat i canvis a l’agricultura

Font : IPCC, 2013

El disseny i la gestió del verd urbà

Planificació i gestió del verd urbà

El consum i la generació d’energia

La rehabilitació d’habitatges i els PMUs

Rehabilitació eficient
integrada a Ciutat
Meridiana

Font: PECQ

Font: ERF

La hisenda local

Els plans d’emergències

En definitiva, un territori resilient

Font : ERF, 2015

2. En què consisteix el Pla
d’Adaptació Municipal?
2.1. Objectius
2.2. Fase 1. Valoració de riscos
2.3. Fase 2. Programa d’actuacions

Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

És una estratègia que recull els mecanismes i accions
que permeten conèixer i minimitzar la vulnerabilitat del
territori en front del canvi climàtic, per tal de mantenir i
augmentar progressivament la seva resiliència.

A nivell municipal (local) = PLACC

2. En què consisteix el Pla d’Adaptació Municipal?

2.1. Objectius
2.2. Fase 1. Valoració de riscos
2.3. Fase 2. Programa d’actuacions

Objectius
• Gestionar els riscos potencials perquè tinguin un menor impacte
• Detectar les amenaces i les oportunitats que se’n deriven
• Incrementar la resiliència del territori

2. En què consisteix el Pla d’Adaptació Municipal?

2.1. Objectius

2.2. Fase 1. Valoració de riscos
2.3. Fase 2. Programa d’actuacions

1. Caracteritzar els elements territorials
Figura 3.1 Elements territorials del Prat de Llobregat identificats a efectes del PLACC del Prat

Font : PLACC del Prat de Llobregat (2015)

1. Caracteritzar els elements territorials
En el cas del Prat de Llobregat, grans infraestructures supramunicipals

1. Caracteritzar els elements territorials
Figura 3.1 Elements territorials del Prat de Llobregat identificats a efectes del PLACC del Prat

Espai Urbà del Prat de
Llobregat

Font : PLACC del Prat de Llobregat (2015)

1. Caracteritzar els elements territorials
Figura 3.1 Elements territorials del Prat de Llobregat identificats a efectes del PLACC del Prat

Font : PLACC del Prat de Llobregat (2015)

Espais Naturals del Delta del Llobregat

1. Caracteritzar els elements territorials
Figura 3.1 Elements territorials del Prat de Llobregat identificats a efectes del PLACC del Prat

Parc Agrari del Baix Llobregat

Font : PLACC del Prat de Llobregat (2015)

1. Caracteritzar els elements territorials
Figura 3.1 Elements territorials del Prat de Llobregat identificats a efectes del PLACC del Prat

Platges del Prat de Llobregat

Font : PLACC del Prat de Llobregat (2015)

1. Caracteritzar els elements territorials
Delimitar les competències municipals

2. Anàlisi històrica local
Anàlisi històrica climàtica
• Temperatura
Taula 2.1.1. Comparativa de mitjanes del període 1981-2010 per les estacions de l’aeroport i de
l’Observatori Fabra
Estació

T mitjana anual (ºC)

T mitjana màxima (ºC)

T mitjana mínima (ºC)

Aeroport

16,1

20,3

11,8

Observatori Fabra

15,5

19,2

11,7

0,6

1,1

0,1

Diferència

Font: elaboració pròpia a partir de les dades AEMET

• Precipitació
Taula 2.2.1. Comparativa de mitjanes del període 1981-2010 per les estacions de l’aeroport
i de l’Observatori Fabra
Precipitació mitjana anual
HR (%)
Dies de neu (dies/any)
Estació
(mm/m2)
Aeroport

588,0

69,0

0,4

Observatori Fabra

621,0

70,0

2,0

Diferència

-33,0

-1,0

-1,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades AEMET

2. Anàlisi històrica local
Riscos històrics i vulnerabilitat territorial
• Inundacions del Vallès de 1962

• Riudada d’Arenys de Mar, 2009

• Al Prat de Llobregat:
Riuada setembre de 1971: afecta Martorell (amb un cabal de 3.080
m3/h) i Cornellà. Al Prat de Llobregat afectacions a l'horta del delta i a
les zones industrials del marge esquerre.

3. Anàlisi de les projeccions climàtiques regionalitzades
Tendències anuals, fenòmens extrems, etc.
Increment de les nits tropicals el 2040

• Temperatura
Taula 2.1.3. Projeccions de l’increment de la temperatura al Prat de Llobregat entre 2011 - 2040
T mitjana anual

T màxima mitjana anual

0,8 – 0,9ºC
T mitjana hivern

T mínima mitjana anual

0,8 – 0,95ºC
T mitjana primavera

0,5 – 0,6ºC

0,6 – 0,7ºC

Increment de dies càlids

0,8 – 0,9ºC
T mitjana estiu
1,2 – 1,3ºC

T mitjana tardor
1,2 – 1,3ºC

Increment de nits tropicals

0 dies o + 2 dies

25 dies/any

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'informe AMB 2015

• Precipitació

Increment dels dies de precipitació
abundant el 2040

Taula 2.1.3. Projeccions de la variació de precipitacions al Prat de Llobregat entre 2011 i 2040
P mitjana anual

Dies de pluja dèbil/any

0 o -2%
P mitjana hivern
-5 o -10%

Dies de pluges abundants/any

- 6 dies
P mitjana primavera
-5 a + 5%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades AMB 2015

+0,4 dies
P mitjana estiu
+25 a + 35%

P mitjana tardor
- 10%

3. Anàlisi de les projeccions climàtiques regionalitzades
Valoració de perills climàtics principals
• Increment de temperatura anual
• Màximes i mínimes
• Estacional
• Dies càlids
• Nits tropicals
• Reducció de la precipitació anual
• Màximes i mínimes
• Estacional
• Períodes secs
• Reducció de gelades

Perill
Molt baix (Extrany)
Baix (Poc probable)
Mitjà (Probable)
Alt (Molt probable)
Molt alt (Freqüent)

Perill climàtic
Increment del nivell
del mar
Reducció de la
precipitació anual
Increment de la
temperatura

Valoració
Molt baix (Extrany)
Baix (Poc probable)
Mitjà (Probable)

Alt (Molt probable)

•Intensificació dels períodes de pluges
intenses
• Increment del nivell del mar

Increment del període
de pluges intenses
-

Molt alt (Freqüent)

4. Vulnerabilitat actual dels elements territorials
A) Grau d'exposició:
• Territorial => Elements afectats

Exposició
Molt baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Molt alta

• Temporal => temps d’exposició
Infraestruct. cicle aigua => Exposició mitjana (inund.)
Conreus => Exposició mitjana (productivitat)
Exposició molt alta (reg)

4. Vulnerabilitat actual dels elements territorials
B) Sensibilitat o fragilitat del territori
Sensibilitat
Molt baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Molt alta

Pi pinyer=> Alta sensibilitat (incendis)

Carxofa del Prat => Sensibilitat mitjana (reg)

4. Vulnerabilitat actual dels elements territorials
C) Resiliència o capacitat d’adaptació
Aqüífer profund => Resiliència mitjana (qualitat aigua)

Resiliència
Molt baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Molt alta

Pineda de Can Camins => Alta resiliència

5. Conseqüències
Sensib.

Molt
baixa

Expo.
Molt baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Molt alta

Molt
baixes
Molt
baixes
Molt
baixes
Baixes
Baixes

Baixa

Mitjana

Alta

Molt alta

Molt
baixes

Molt
baixes

Baixes

Baixes

Baixes

Baixes

Mitjanes

Mitjanes

Baixes

Mitjanes

Altes

Altes

Mitjanes
Mitjanes

Altes
Altes

Altes
Molt altes

Molt altes
Molt altes

6. Risc global
Perill
Conseq.
Molt baixes
(Insignificants)
Baixes
(Menors)
Mitjanes
(Moderades)
Altes
(Significatives)
Molt altes
(Catastròfiques)

(Baix)
Molt baix
(Estrany)

Poc
probable

Alt
Mitjà
(Probable)

(Molt
probable)

Molt alt
(Freqüent)

Baix

Baix

Baix

Mitjà

Mitjà

Baix

Baix

Mitjà

Mitjà

Alt

Baix

Mitjà

Mitjà

Alt

Alt

Mitjà

Mitjà

Alt

Alt

Molt alt

Mitjà

Alt

Alt

Molt alt

Molt alt

7. Classificació riscos segons necessitat actuació
Resil.
Risc glob

Molt
baixa

Baix

Baixa

Mitjana

Seguiment i monitoratge

Alta

Molt alta

Baix impacte

Mitjà
Alt

Actuació prioritària

Molt alt

• Actuació prioritària
• Seguiment i monitoratge
• Manteniment de la gestió
• Baix impacte

Manteniment de la gestió

7. Classificació riscos segons necessitat actuació
Resil.
Risc glob

Molt
baixa

Baixa

Mitjana

Baix

Seguiment i monitoratge

Mitjà

B

Alt

Actuació prioritària

Molt alt

Alta

Molt alta

Baix impacte

Manteniment de la gestió
A

• Evolució dels riscos gràcies a la consecució d’actuacions
de d’adaptació
A Actuació prioritària =>
B A. Seguiment i monitoratge

Manteniment de la gestió
Baix impacte

8. Valoració preliminar de riscos

• Proposta
inicial
relació de riscos

de

• Àmbits territorials
prioritaris
• Competències
municipals
• Experiència prèvia
• Justificació dels riscos
descartats
• Discussió
amb
tècnics municipals

els

9. Valoració definitiva de riscos selecccionats
Algunes valoracions:
A.2. Afectació de l’abastament d’aigua potable
• Necessitat de disposar d’infraestructura (Dessalinitzadora)

A.3. Menor recàrrega del
aqüífer i empitjorament
de la qualitat
• Necessitat de disposar
d’infraestructura (tract.
regeneració EDAR)

Decisió: Resiliència Mitjana per infraestructures existents però no operatives
Codi
fitxa
A2
A3

Risc a considerar
Afectació de l'abastament d'aigua
potable en quantitat i/o qualitat
Menor recàrrega natural de l’aqüífer i
empitjorament de la seva qualitat

Perill climàtic
Per
causal
-P, (+T, +p,
M
+M)
-P, (+ T)
M

Exp

Sen

Con

Ris

Res

Cla

A

A

A

A

M

AP

MA

MA

MA

A

M

AP

9. Valoració definitiva de riscos selecccionats

B.1. Augment del risc d’inundabilitat
• La nova llera del tram final del Llobregat està
dimensionada per a un cabal de 4.000 m3/s
(Període de retorn >200 anys).
Risc d’inundabilitat força neutralitzat.

Codi
Risc a considerar
fitxa
B1 Augment del risc
d’inundabilitat

Perill climàtic
causal
+p

Per

Exp

A

A

Sen Con
M

Ris

Res

Cla

A

MA

MG

A

C.5. Increment de l’afectació dels conreus per plagues
• Cada conreu té una sensibilitat específica, que es veurà alterada per la major
de freqüència de fenòmens extrems
Codi
fitxa
C5

Risc a considerar
Increment de l'afectació per
plagues

Perill climàtic
causal
+T (-P)

Per

Exp

Sen

Con

Ris

Res

Cla

M*

M

M

M

M

M

SM

9. Valoració definitiva de riscos selecccionats

Model de fitxes de risc
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9. Valoració definitiva de riscos selecccionats
Proporció de riscos segons el tipus d’acció necessària

Resultats de l’avaluació de riscos

Proporció de riscos segons el tipus de perill climàtic causal principal

Font: PLACC del Prat de Llobregat
Nota: el gràfic de l’esquerra inclou els dos riscos descartats (BI)
72

2. En què consisteix el Pla d’Adaptació Municipal?

2.1. Objectius
2.2. Fase 1. Valoració de riscos

2.3. Fase 2. Programa d’actuacions

1. Valoració d’actuacions en curs
• Actuacions i plans municipals
existents
• Ordenances municipals
• Plans municipals, etc.
• Entrevistes tècnics
municipals

• Actuacions i plans supramunicipals
existents
• Parc Agrari del Baix Llobregat
• Consorci dels Espais del Delta
del Llobregat
• Àrea Metropolitana de Barcelona
• Agència Catalana de l’Aigua
• Port de Barcelona, etc.

2. Noves actuacions
Proposta inicial => Discussió amb l’equip municipal => Llista definitiva
Noves actuacions definitives
• Estalvi i reutilització aigua mitjançant ordenances reguladores i fiscals
• Pla estratègic del verd urbà públic
• Actualitzar l’estratègia local de biodiversitat del Prat
• Protocol d'actuació en cas d'onades de calor
• Revisar les estratègies de mobilitat sostenible segons PMQA i el PMU
• Regressió crònica del litoral del Delta del Llobregat
• Integrar el seguiment del PLACC en la comissió del PAES
• Formació interna monitoratge als serveis tècnics de l’Ajuntament
• Col·laborar amb els agents implicats en certes mesures supramunicipals

75

3. Pla d’acció

Model de fitxa d’actuació
• Denominació
• Risc reduït o evitat
• Descripció de l’acció
• Cost associat
• Període d’implantació
• Rol de l’Ajuntament del
Prat
• Altres agents implicats
• Actuacions relacionades

76

3. Pla d’acció
Ordenances fiscals i reguladores de l’estalvi i reutilització de l’aigua
• 2014: 97 l/hab·dia al Prat de Llobregat (inferior AMB, 102 l/hab·dia)

Mesures de la futura Ordenança reguladora

Mesures de en les Ordenances Fiscals
• Bonificació ICIO (Estalvis 25% consum respecte Base)

3. Pla d’acció
Pla estratègic del verd urbà

Font: ERF

3. Pla d’acció
Revisió de les estratègies mobilitat sostenible

3. Pla d’acció
• 34 actuacions en total
• 9 són noves
• 25 en curs o vinculades a altres plans
Accions per àmbit territorial

Inclou dues accions que afecten dos elements territorials

Accions per tipus de perill climàtic causal principal

4. Sistema de Seguiment
a) Seguiment de riscos: perill, exposició, resiliència
b) Seguiment d’actuacions
•

Indicadors del nivell d’execució de les actuacions

•

Indicadors d’evolució i resultat d’implantació de les actuacions
Tipologia d’indicadors

81

4. Sistema de Seguiment

Model d’indicadors de
seguiment

3. Conclusions

3. Conclusions
Cal abordar l'adaptació del canvi climàtic perquè:
• Hi ha un marc internacional i supralocal que empeny
• La ciutadania rep missatges que la fan ser més exigent o
més poruga, en tot cas cal donar-hi una resposta racional i
eficient
• Hi ha evidències sòlides dels canvis en els factors climàtics i
dels seus impactes
• Les projeccions climàtiques cada cop són més afinades i
més territorialitzades (cosa que permet prendre decisions a
escala local)
• Els impactes del canvi climàtic generen riscos que afecten a
la planificació del territori i els serveis urbans.

3. Conclusions
El Pla d’Adaptació Local d’Adaptació al canvi climàtic és un
bon instrument perquè permet:
•
•

•

•

Identificar els riscos considerant la fragilitat, la
vulnerabilitat i l'actual capacitat de resposta
Iniciar un procés d'avaluació contínua (les projeccions es
milloren i cal tenir dades dels efectes locals, cosa que ha
de coordinar l'Ajuntament)
Iniciar un procés progressiu de petits canvis de gestió per
adaptar-se als riscos actuals i tenir una perspectiva a llarg
termini.
Identificar les qüestions clau per a la planificació a mig
termini (planificació urbanística, infraestructures,
concessions de serveis...)

Frederic Ximeno
fximeno@erf.cat
Elisa Linares
elinares@erf.cat

Balmes 18, 2n 1a · 08007 Barcelona
T. 93 301 23 29 · F. 93 301 23 21
erf@erf.cat · www.erf.cat

INCIDÈNCIA EN EL MÓN LOCAL DE LA LLEI 21/2013, DE 2 DE DESEMBRE,
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Introducció
L’avaluació ambiental és una tècnica d’intervenció administrativa que es basa en els
principis de prevenció i cautela per evitar haver de corregir amb posterioritat els
efectes negatius de diferents tipologies d’actuacions sobre el medi ambient. En línies
generals consisteix a l’anàlisi prèvia de les actuacions per part d’un òrgan independent
diferent del competent per a aprovar-les. D’aquesta manera es determina si una
actuació es pot portar a terme i en quines condicions per evitar perjudicis a l’entorn on
s’ha de desenvolupar.
Aquesta tècnica té el seu origen principal en la Directiva 85/337/CEE, del Consell, de
27 de juny, relativa a les repercussions de determinats projectes públics i privats en el
medi ambient. S’ha de tenir present però que a Catalunya ja el 1981 es va aprovar una
Llei, la 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de
protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives, que va
ser pionera en establir la necessitat d’una anàlisi prèvia de les repercussions sobre el
medi ambient abans d’autoritzar les activitats extractives.
Durant un llarg període de temps avaluació ambiental era un procés referit només a
determinades categories de projectes que es traduïa en l’acte anomenat declaració
d’impacte ambiental. Posteriorment, la Unió Europea va considerar que l’avaluació
ambiental dels projectes no era suficient per evitar determinats efectes adversos sobre
el medi ambient, perquè sovint els projectes concrets ja venien predeterminats per
planificacions o decisions anteriors. Per aquest motiu, la Directiva 2001/42/CEE, de 27
de juny, va establir els mecanismes per avançar la intervenció ambiental a la fase
anterior a l’aprovació dels projectes, és a dir, a la fase de planificació de les actuacions
inversores, fent extensiva la necessitat d’avaluació als plans i els programes. Aquest
tipus d’avaluació és coneguda com a avaluació estratègica.
La regulació actual de l’avaluació ambiental a l’estat espanyol es conté a la Llei
21/2013, del 2 de desembre, d’avaluació ambiental. Aquesta norma unifica en un únic
text legal les anteriors regulacions que tradicionalment havien tractat l’avaluació
d’impacte ambiental de manera separada pel que fa als plans i programes (Llei 9/2006,
d’11 d’abril, d’avaluació de plans i programes) i pel que fa a l’avaluació ambiental de
projectes (Reial Decret Legislatiu 1/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes).
Les principals característiques de la regulació efectuada per la Llei 21/2013 les podem
resumir en que:
a)
Es tracta d’una regulació molt exhaustiva i detallada. Com indica el seu propi
preàmbul, la voluntat del legislador és que: “...estos procedimientos se regulen de
manera exhaustiva, lo cual aporta dos ventajas: por una parte puede servir de acicate
para que las comunidades autónomas los adopten en su ámbito de competencias, sin
más modificaciones que las estrictamente necesarias para atender a sus

peculiaridades, y por otra parte, hace que el desarrollo reglamentario de la ley no
resulte imprescindible.”
b)
Es tracta d’una regulació homogeneïtzadora. Amb el pretext de donar major
seguretat jurídica als promotors i evitar deslocalitzacions, es fa una regulació uniforme
a tot el territori nacional, per evitar, segons el preàmbul, diferències injustificades en els
nivells d’exigència ambiental de les diferents comunitats autònomes. En consonància
amb aquest objectiu, s’han eliminat les previsions que en la regulació anterior
permetien a les CCAA ampliar els supòsits dels projectes que s’havien de sotmetre a
avaluació d’impacte ambiental. Aixó, en el RD Legislatiu 1/2008 a l’annex II es preveia,
en l’apartat d’altres projectes, que s’havien de sotmetre a decisió cas a cas: “n) Los
proyectos que no estando recogidos en el anexo I ni II cuando así lo requiera la
normativa autonómica y a solicitud del órgano ambiental de la comunidad autónoma en
la que esté ubicado el proyecto, acreditando para ello que puedan tener efectos
significativos en el medio ambiente. La exigencia de evaluación de impacto ambiental
por la normativa autonómica podrá servir de acreditación a efectos de este apartado”.
c)
Conté un règim i derogatori peculiar. Les normes autonòmiques s’hi havien
d’adaptar en el termini d’un any a comptar de la seva entrada en vigor. Si no es portava
a terme l’adaptació de la norma autonòmica en el termini fixat, s’havia d’aplicar
directament la llei 21/2013. De fet, és el que passa a Catalunya, que, per una banda, no
té normativa pròpia en matèria d’avaluació d’impacte ambiental de projectes (llevat dels
projectes inclosos a la Llei 20/2009, de Prevenció i control ambiental de les activitats,
que conté una regulació molt parcial i incompleta) i la seva norma d’avaluació ambiental
de plans i programes, continguda a la Llei 6/2009, només ha estat adaptada de manera
molt parcial, com veurem.
d)
Adapta la regulació de l’avaluació ambiental de projectes als règims de
comunicació prèvia o declaració responsable, que han sorgit després de l’adaptació de
molts procediments a la Directiva 123/2000/CE, de serveis en el mercat interior. Així en
el seu article 9 estableix que quan l’accés a una activitat exigeixi una declaració
responsable o una comunicació prèvia i li calgui, d’acord amb la Llei, una avaluació
d’impacte ambiental, la declaració responsable o la comunicació prèvia no es poden
presentar fins que no s’hagi portat a terme l’avaluació i s’hagi publicat aquesta en el
butlletí oficial corresponent.
e)
És una norma que té com una de les seves finalitats reduir els terminis en
l’emissió de les decisions en matèria d’avaluació ambiental. Amb aquesta finalitat la
norma conté de manera insistent una fixació de terminis a tots els intervinents en les
diverses fases del procés i previsions expresses per compel·lir els afectats per tal que
els compleixin, intentant establir conseqüències jurídiques en cas d’incompliment. És
cert que els processos d’avaluació ambiental es solen demorar, però s’haurà de veure
si els mecanismes previstos són efectius a la pràctica.
f)
En alguns aspectes suposa una certa regressió en relació amb el règim anterior,
donat que preveu la possibilitat de modificar les avaluacions ambientals, tant de plans i
programes com de projectes, possibilitat no contemplada en la regulació precedent ni
en les directives comunitàries.
g)
A través del procediment d’avaluació ambiental regulat en la Llei 21/2013 es
regula també l’avaluació dels efectes de plans, programes i projectes en els espais de

la Xarxa Natura 2000 per donar compliment al previst a la Directiva 92/43/CEE, de 21
de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres.
Efectivament, l’article 6 de la Directiva estableix que qualsevol pla, programa o projecte
que, sense ser necessari per a la gestió del lloc, pugui suposar un perjudici per a la
integritat dels espais de la Xarxa Natura 2000 ha de ser objecte d’una adequada
avaluació abans de la seva aprovació. Tot i que des del punt de vista jurídic l’avaluació
d’impacte ambiental i l’avaluació dels projectes que poden afectar la Xarxa Natura 2000
tenen objectius diferents i paràmetres diferents, a Espanya es va optar, ja en la
regulació anterior en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, per assimilar aquests
dos tipus d’avaluacions ambientals.
Aproximació general a l’avaluació ambiental

a)
L’avaluació ambiental no és un procediment administratiu autònom i amb
substantivitat pròpia, sinó un conjunt d’actuacions administratives més o menys
complexes, com veurem, que s’integren dins el procediment per atorgar una
autorització principal, ja sigui d’un pla, d’una infraestructura o d’una activitat que poden
tenir incidència ambiental.
b)
La responsabilitat de portar a terme i impulsar l’avaluació correspon a l’òrgan
competent per aprovar el projecte, anomenat òrgan substantiu. En els casos d’activitats
subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia l’impuls de l’avaluació
correspondrà a l’òrgan ambiental.
c)
Les decisions que contenen l’avaluació ambiental pròpiament dita no són
recurribles. En cas de disconformitat no es pot recórrer directament l’acte que conté
l’avaluació, sinó que s’ha de recórrer la decisió final d’aprovació o denegació del pla,
programa o projecte.
d)
La participació és un element bàsic en el procés d’avaluació, tant del públic en
general, com de les administracions afectades i, molt en particular, de les entitats
ambientals, que tenen la condició de persones interessades en el procediment.
e)
L’aprovació d’un pla programa o projecte sense haver efectuat la pertinent
avaluació ambiental té conseqüències gravíssimes. La llei sanciona amb la invalidesa
l’aprovació de plans o projectes subjectes a avaluació sense que aquesta s’hagi portat
a terme. En aplicació d’aquesta previsió són molt abundants les sentències judicials
que anul·len plans per una avaluació ambiental defectuosa o per la falta d’aquesta
quan és preceptiva.

Conceptes bàsics en matèria d’avaluació ambiental

‐
Avaluació ambiental estratègica: és la denominació que rep el procés d’avaluació
dels plans i programes. En aquest sentit cal tenir en compte que el concepte de pla és
molt ampli. Als efectes de la norma un pla és tot instrument que conté el conjunt
d’estratègies, directrius o propostes per satisfer una determinada necessitat social. El
seu tret diferencial amb els projectes és que els plans no són executables directament,
sinó que han de ser després desenvolupats precisament a través de projectes.

‐
Avaluació d’impacte ambiental: és la denominació pròpia de l’avaluació
ambiental dels projectes. Projecte, d’acord amb la Llei, és qualsevol actuació o
intervenció, construcció, obra o instal·lació (inclòs el desmantellament o demolició) o
qualsevol intervenció en el medi natural o en el paisatge, incloses les destinades a
l’explotació o a l’aprofitament dels recursos naturals o del sòl i del subsòl i també de les
aigües marines.
‐
Administracions afectades: aquelles que tenen competències específiques en
matèries com població, salut humana, biodiversitat, geodiversitat, fauna, flora, sòl,
aigua, aire, soroll, factors climàtics, paisatge, patrimoni cultural, ordenació del territori i
urbanisme.
‐
Òrgan substantiu: és aquell que té la competència per aprovar el pla, el
programa o el projecte. Cal tenir en compte que, en cas d’activitats subjectes a un
règim de declaració responsable o de comunicació prèvia, es considera òrgan
substantiu aquell que té la competència per controlar l’activitat en qüestió.
‐
Promotor: és la persona física o jurídica, pública o privada, que pretén elaborar
un pla o un programa o portar a terme un projecte dels inclosos en l’àmbit d’aplicació
de la llei.
‐

Persones interessades:

a)
Les que tenen aquesta condició d’acord amb la normativa general de
procediment administratiu.
b)
Les persones jurídiques sense ànim de lucre que compleixin els següents
requisits:
‐
Que tinguin entre les finalitats estatutàries la protecció del medi ambient en
general o d’alguns dels seus elements en particular i que aquests fins puguin resultar
afectats per l’avaluació que es faci.
‐
Que hagin transcorregut al menys dos anys des de la seva constitució legal i
exerceixin de manera activa les activitats estatutàries.
‐
Que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial que resulti afectat pel pla,
programa o projecte sotmès a avaluació.
Avaluació ambiental estratègica i avalució d’impacte ambiental. Diferències
bàsiques
L’avaluació ambiental estratègica i l’avaluació d’impacte ambiental de projectes
tenen diferències substancials:
a)
La primera és un procés continu, des de la fase preliminar d’esborrany del pla i
fins a la seva proposta final. En aquest procés es produeix una espècie de “diàleg” o
intercanvi d’informacions i valoracions entre el promotor, l’òrgan ambiental i els
interessats per anar introduint en el pla les consideracions ambientals tot al llarg del
seu procés d’elaboració. És a dir, l’avaluació estratègica no consisteix en una simple
justificació dels plans, sinó un instrument d’integració de la vessant ambiental en el
procés planificador i en les polítiques sectorials. És un procés dinàmic que s’inicia amb
el primer esborrany del pla i es perllonga durant tota la fase de redacció d’aquest fins a
la seva aprovació, incorporant, a mesura que es tramita, les consideracions ambientals.

Per això el preàmbul de la Llei defineix l’avaluació de plans i programes com un
procediment administratiu instrumental.
En canvi l’avaluació d’impacte ambiental, tot i que s’ha de realitzar en un moment en
què encara estiguin obertes totes les opcions relatives a la determinació del contingut,
l’extensió i la dfinició del projecte, no té el caràcter de procés dinàmic de l’avaluació
dels plans. Des del punt de vista jurídic la declaració d’impacte ambiental i el informe
ambiental es consideren informes preceptius i determinants.
b) L’avaluació ambiental estratègica en principi s’ha de fer de tota la planificació, no hi
ha a la norma estatal ni a la Directiva una llista que determini quins plans s’han
d’avaluar. La normativa parteix de la base de la necessitat d’avaluar tota la planificació i
estableix la presumpció que determinats plans i programes sempre i en tot cas tenen
efectes significatius sobre el medi ambient i, per tant, han de ser avaluats
necessàriament abans de la seva aprovació. A aquests plans i programes és als que la
norma que analitzem aplica el que s’anomena procediment d’avaluació ordinari. La
resta de plans i programes han de ser objecte d’anàlisi per l’òrgan ambiental per tal que
aquest determini cas a cas si per les seves característiques o incidència ambiental han
de ser objecte d’avaluació.
Si bé la normativa comunitària dóna als estats membres una doble opció: analitzar cas
a cas tos els plans per determinar si han de ser objecte d’avaluació, o bé establir
llindars o bé combinar aquestes dues tècniques per discernir aquells que tenen efectes
significatius sobre el medi ambient, el legislador espanyol ha optat pel primer sistema,
és a dir, per preveure que tots els plans no sotmesos a avaluació ambiental estratègica
ordinària, han de ser sotmesos a un procés de decisió, cas per cas, (a través del
procediment simplificat o avaluació ambiental estratègica simplificada) per determinar si
cal fer-ne una avaluació ambiental estratègica ordinària. Aquesta opció normativa, amb
caràcter bàsic, pot suposar una limitació a les facultats autonòmiques per fer una
regulació basada, per exemple en determinades dades de magnitud, ubicació o abast
dels plans o programes, que permetria excloure d’avaluació categories senceres sense
haver de portar a terme l’avaluació estratègica simplificada en tots els casos.
En canvi, l’avaluació ambiental de projectes s’ha de fer només dels que figuren als
annexos de la Llei. Els projectes relacionats a l’annex I hauran de ser objecte
d’avaluació d’impacte ambiental ordinària, en canvi els projectes de l’annex II i els que
afecten espais protegits de la Xarxa Natura 2000 hauran de ser objecte del que
s’anomena avaluació d’impacte ambiental simplificada.
c) L’avaluació estratègica i la d’impacte ambiental no són excloents entre elles, és a dir,
el fet que s’hagi portat a terme l’avaluació estratègica d’un pla, no implica que els
projectes que el desenvolupin estiguin ja avaluats i es pugui prescindir de l’avaluació
d’impacte ambiental. D’altra banda, tot i que, com hem indicat, els plans no estan
subjectes a avaluació d’impacte sinó a avaluació estratègica, si pel seu grau de
definició queda clara la localització o emplaçament de les obres o infraestructures o
instal·lacions, la jurisprudència ha equiparat els plans a projectes als efectes de la seva
avaluació ambiental.

Avaluació ordinària i avaluació simplificada

a)
Avaluació simplificada
La Llei 21/2013 estableix, com he indicat, tant per a l’avaluació ambiental estratègica
com per a l’avaluació d’impacte ambiental dos tipus de procediment, l’ordinari i el
simplificat. El procediment simplificat és la denominació que en la regulació anterior es
coneixia com a decisió casa a cas o screening i suposa un procés d’anàlisi
particularitzat per determinar si un pla o projecte concrets han de ser objecte
d’avaluació, d’acord amb els criteris que estableixen els annexos (annex III pel que fa a
projectes i annex V pel que fa a plans i programes). L’avaluació simplificada es tradueix
en el que s’anomena informe ambiental (ja sigui estratègic o d’impacte ambiental) el
qual pot contenir per sí mateix les condicions ambientals en que es pot aprovar el pla o
el projecte o bé determinar que, per les seves característiques o el seu impacte, ha de
ser sotmès a una avaluació ordinària.
Els tràmits de l’avaluació simplificada són pràcticament idèntics en l’avaluació
ambiental estratègica i en l’avaluació d’impacte ambiental.
Els passos principals en aquest procés són
Sol·licitud del promotor a l’òrgan substantiu per tal que s’iniciï el procés
d’avaluació (cal adjuntar l’esborrany del pla i un anomenat document ambiental (arts.
29 i 45 de la Llei)
Comprovació per part de l’òrgan substantiu de que la documentació presentada
pel promotor és correcta i eventual requeriment de subsanació.
Tramesa a l’òrgan ambiental, el qual pot inadmetre la sol·licitud en els casos que
determina la Llei
Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions públiques afectades i als
interessats.
Emissió per l’òrgan ambiental de l’informe ambiental estratègic o l’informe
d’impacte ambiental, segons si es tracta de plans o programes o projectes (arts. 31 i
47). L’informe determinarà o bé que el pla o projecte s’ha de sotmetre a una avaluació
ordinària pels efectes que pot tenir sobre el medi ambient o bé que no té efectes
significatius, establint eventualment les condicions ambientals que s’han de respectar.
Publicació de l’informe en el butlletí oficial per l’òrgan ambiental.
Aprovació del pla o projecte per l’òrgan substantiu i publicació en el butlletí oficial
de la decisió d’aprovació i els llocs on es pot consultar.
b)

Avaluació ordinària

(I)
De plans i programes
L’avaluació ambiental estratègica ordinària de plans i programes és un procés complex
que es desenvolupa en les fases i amb els tràmits que es detallen en el quadre
següent.

Tràmit
Primera fase
Sol.licitud d’inici de
l’avaluació a l’òrgan
substantiu
Verificació
de
documents
Tramesa
a
l’òrgan
ambiental
Consultes prèvies a
administracions
afectades i persones
interessades
Resposta a la consulta

Avaluació estratègica ordinària
Responsable
Documents
Promotor

-Esborrany del pla
-Document inicial estratègic

Òrgan substantiu

idem

Òrgan substantiu

idem

Òrgan ambiental

idem

Administracions
Idem
afectades i persones
interessades
Idem
Document d’abast de Òrgan ambiental
l’estudi
ambiental
estratègic
Segona fase
Elaboració de l’estudi Promotor
estratègic
-Versió inicial del pla
Informació pública (45 Òrgan substantiu
-Estudi ambiental estratègic
dies)

Consulta
a Òrgan substantiu
administracions
afectades i persones
interessades i trasllat
del resultat al promotor
Tercera fase
Proposta final del pla
Promotor

Anàlisi
tècnica
l’expedient

de Òrgan ambiental

Declaració
ambiental
estratègica
Quarta fase
Incorporació
del
contingut
de
la
declaració estratègica
al pla
Aprovació del pla
Publicitat de l’aprovació
del pla

Idem

-Proposta final del pla
-Estudi ambiental estratègic
-Resultat de la IP i consultes
-Document resum explicatiu
-Proposta final del pla
-Estudi ambiental estratègic
-Resultat de la IP i consultes
-Document resum explicatiu

Òrgan ambiental

Promotor

Òrgan substantiu
Òrgan substantiu

-Resolució que aprova el pla
-Extracte que expliqui com
s’han integrat els aspectes
ambientals, el resultat de la
IP i raons de l’elecció de
l’alternativa.

Així doncs, l’avaluació estratègica ordinària és un procés que s’inicia amb el primer
esborrany del pla, i es va enriquint durant els passos següents del procés de tramitació
amb les consideracions que fa l’òrgan ambiental i les que resulten del procés
participatiu que, com ja hem indicat, té una gran importància en aquest tipus
d’avaluació.
(II)
De projectes
L’avaluació d’impacte ambiental ordinària de projectes s’articula de manera diferent de
la de plans i programes, donat que els tràmits d’audiència i informació pública no es
consideren com a fases del procés d’avaluació pròpiament dit, sinó com a actuacions
prèvies que ha de portar a terme l’òrgan substantiu abans que s’iniciï el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental ordinari. Així, la intervenció de l’òrgan ambiental
s’inicia quan ja s’ha redactat el projecte i l’estudi d’impacte ambiental i s’han fet els
tràmits d’audiència i informació pública. Això no obstant, l’òrgan ambiental pot demanar
a l’òrgan substantiu que subsani o completi els tràmits que ha efectuat i pot demanar
també la informació addicional que consideri necessària per adoptar la seva decisió.
Per tant, les actuacions en l’avaluació d’impacte ambiental són per part de l’òrgan
ambiental només l’anàlisi tècnica de l’expedient (amb els possibles requeriments
d’esmena i millora que hem comentat), l’emissió de la declaració d’impacte ambiental i
la seva publicació en el butlletí oficial. La publicitat de l’aprovació del projecte correspon
a l’òrgan substantiu, com en el cas dels plans i programes

Posició dels ens locals
Donades les característiques de la regulació que acabem d’exposar, els ens local es
poden trobar en diverses posicions:
a)

Poden ser promotors de plans, programes o projectes de diferent naturalesa.

b)
Poden ser òrgan substantiu, quan els correspongui la competència per aprovar
un projecte o un pla.
c)
Seran, en tot cas, administracions afectades i participaran en el procediment
d’avaluació dels plans i projectes que els afectin a través de l’emissió d’informes en els
aspectes de la seva competència.
Els ens locals com a promotors de plans o projectes

a)

Determinació de la necessitat d’avaluació.

Quan un ens local actua com a promotor d’un pla o programa o un projecte el que ha
de fer en primer lloc és valorar si aquest ha de ser sotmès a avaluació. Si es tracta d’un
projecte aquesta operació és relativament fàcil perquè la Llei conté en els seus
annexos I i II la llista concreta de projectes que han de ser sotmesos a avaluació, ja
sigui ordinària o simplificada. La determinació de si un projecte afecta un espai de la
Xarxa Natura 2000 també és una operació senzilla, donada la delimitació clara dels
espais que integren aquesta xarxa.

Des de la perspectiva de plans i programes, l’operació esdevé més complexa, donat
que, com hem indicat, la Llei no conté una llista similar a la dels projectes, sinó que
determina en el seu article 6 unes tipologies de plans que en tot cas han de ser objecte
d’avaluació ambiental estratègica ordinària i tota la resta de plans i programes es
preveu que hagin de ser objecte d’una avaluació simplificada. És podria afirmar que la
norma general és que tots els plans o programes han de ser objecte d’avaluació, ja
sigui ordinària o simplificada.
Això no obstant, la Llei 21/2013 preveu algunes exclusions d’avaluació, tant de plans i
programes com de de projectes:
a)
Els plans i programes que tinguin com a únic objecte la defensa nacional o la
protecció civil en casos d’emergència.
b)

Els plans i programes de tipus financer o pressupostari.

c)
Els projectes relacionats amb els objectius de la defensa nacional quan
l’aplicació de l’avaluació pugui tenir repercussions negatives sobre aquests objectius.
d)
Els projectes detallats aprovats específicament per una llei, sempre que
continguin les dades necessàries per a l’avaluació de les repercussions sobre el medi i
en la tramitació de la llei es compleixin els objectius perseguits per la norma d’avaluació
ambiental. És a dir, no es pot recórrer a l’aprovació de projectes o plans a través de
normes amb rang de llei per defugir l’avaluació.
e)
Els projectes que, excepcionalment, els òrgans de govern de l’Estat o les CCAA
excloguin de manera motivada. Especialment quan es tracti de la construcció de
centres penitenciaris, o projectes declarats d’especial interès per a la seguretat pública
o quan es tracti de reparar infraestructures crítiques danyades a conseqüència de
fenòmens catastròfics o es tracti d’obres d’emergència. Aquests casos s’han de
comunicar a la Comissió Europea. És a dir es tracta d’un mecanisme aplicable en
comptades ocasions.
A Catalunya, la Llei 6/2009, d’11 d’abril, conté una llista exemplificativa, però no
exhaustiva, dels plans i programes que han de ser objecte d’avaluació per facilitar
l’aplicació de la norma i donar més guiatge als òrgans substantius. Aquestes previsions
van quedar substituïdes per la Llei 21/2013 perquè la llei catalana no s’ha adaptat a les
previsions de la normativa bàsica estatal en el termini d’un any de la seva entrada en
vigor, tal com preveu la disposició final onzena. Això no obstant, a la Llei 16/2015, del
21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat, conté en la seva disposició addicional vuitena les regles a aplicar fins que
la Llei 6/2009 s’adapti a la normativa bàsica estatal. Aquestes regles fan referència a la
denominació dels documents, procediments i actes, als terminis, a la resolució de
discrepàncies i, de manera molt especial dóna unes regles per clarificar l’avaluació
estratègica del planejament urbanístic.
D’acord amb aquesta norma:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir
efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la
Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres
espais del Pla d’espais d’interès natural.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que
puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes
establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els
efectes previstos o en la zona d’influència (és a dir que no es poden considerar
modificacions menors d’acord amb la Llei 21/2013)
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic descrits abans si així ho determina
l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor.
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer anterior en el cas que desenvolupin
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic
general avaluat ambientalment si aquest ho determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en
els efectes previstos o en la zona d’influència.
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat
avaluats en el planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra aque
es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat
ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.
d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl,
si llur contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament
sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap
procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de seguir el
procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau.

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi
ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no
produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir
aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la modificació,
ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini
per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.
D’altra banda, en el cas que el promotor d’un pla o programa, o de la modificació d’un
pla o programa, subjecte a avaluació ambiental estratègica simplificada consideri,
sense necessitat de cap estudi o treball addicional, que no té efectes significatius sobre
el medi ambient, la informació del document ambiental estratègic ha de consistir en la
justificació d’aquesta circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla o
programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi
ambient ni hi ha cap administració pública afectada, pot determinar directament en
l’informe ambiental estratègic que el pla o programa, o la modificació del pla o
programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap
consulta prèvia.
Una opció similar a la que s’ha fet a Catalunya la trobem a la Llei andalusa 3/2015, de
29 de desembre, de mesures en matèria de gestió integrada de la qualitat ambiental,
que conté un article que regula l’avaluació dels instruments de planejament urbanístic.
Aquest article determina els plans que han de ser objecte d’avaluació estratègica
ordinària, els que han de ser objecte d’avaluació simplificada i alguns plans que no han
de ser sotmesos a avaluació, tenint en compte el seu objecte (estudis de detall, plans
parcials i plans especials que desenvolupin les determinacions de planejament general
ja avaluat i les revisions o modificacions dels dos tipus d’instruments anteriors).
Cal tenir present que és abundantíssima la jurisprudència que anul·la plans para manca
d’avaluació o deficient avaluació. La revisió jurisdiccional del procés d’avaluació arriba
fins i tot a determinar la necessitat d’avaluació en casos en què l’òrgan ambiental havia
determinat que aquesta no era necessària.

b)

Anàlisi d’alternatives

Un element molt important a tenir en compte pels promotors dels plans és que els
documents ambientals que elaborin (document inicial estratègic i estudi ambiental
estratègic) han de posar una cura especial en l’anàlisi de les possibles alternatives
raonables i que siguin tècnicament i ambientalment viables. En aquest context cobra
especial importància l’anàlisi de la zona on es vol implantar el pla, tenint en compte els
seus condicionants físics i ambientals, però també les instal·lacions i activitats
preexistents. Es tracta d’analitzar les alternatives reals, els impactes acumulatius i els
impactes indirectes sobre el territori.
No fa massa ens vam trobar en una població del Maresme amb queixes de veïns i
usuaris d’una zona de recent desenvolupament urbanístic per los molèsties causades
per una empresa metal·lúrgica. Quan es va inspeccionar la foneria, va resultar que
complia els valors límit que se li havien imposat en l’autorització ambiental. Consultats
les tècnics competents ens deien, que, efectivament, complia els límits d’emissions
establerts per la normativa vigent, però una gran foneria, sempre serà una activitat que

produeix incidències en el medi, per molt que es compleixin els límits previstos al
permís ambiental. En aquest casos és on cobra tot el seu sentit l’avaluació estratègica,
perquè si en l’elaboració del planejament s’hagués fet una correcta anàlisi de les
alternatives i de la realitat existent en l’emplaçament, s’haurien evitat els problemes
posteriors, ja sigui planificant el desenvolupament urbà cap a una zona menys
problemàtica o bé establint en el propi pla les mesures per desplaçar, si era el cas, la
indústria preexistent.
Cal tenir present que els tribunals, en els recursos contenciosos interposats en matèria
de planejament, són molt rigorosos en l’anàlisi d’aquest aspecte. En un una recent
sentència, el Tribunal Suprem ha anul·lat un pla general perquè: "(...) En efecto, el EIA
que consta en el expediente de elaboración, bajo la rúbrica de Descripción
esquemática de las determinaciones del Plan y Alternativas(...) no acomete realmente
un análisis de las diferentes alternativas razonables, mediante su estudio comparado
desde la perspectiva de la potencial afectación que pudieran ocasionar unas u otras al
medio ambiente. No cabe, por tanto, presumir sin mayores explicaciones -como hace la
sentencia- que es suficiente para colmar las exigencias de la Directiva 2001/42/CE (...)
un EIA acorde con los requisitos de procedimiento y contenido exigidos por la
normativa andaluza así como que, de alguna manera, los distintos epígrafes en que se
organiza su índice admiten cierta equiparación con los apartados que contiene
preceptivamente el Anexo I de la Ley 9/2006. (...) En definitiva, cabe reiterar aquí
cuanto hemos razonado hasta ahora en relación con la pérdida de razón de ser y de
sentido útil que representan estos trámites esenciales como la EAE cuando se
proyectan sobre un plan urbanístico que, en realidad, mira más al pasado que al futuro,
desnaturalizando así las ideas capitales de cautela, previsión, prevención y
planificación -económica o ambiental, según el caso- que justifican su obligatoriedad”.
En el mateix sentit, la sentència del Tribunal Suprem de 28 d’octubre de 2015 (dictada
en el recurs de cassació 1346/2014) en el seu fonament jurídic cinquè indica clarament
que: “Pues bien, la entidad recurrente pone el acento, de entre todos los requisitos
denunciados e incumplidos, en la ausencia de evaluación de las diferentes alternativas,
incluida la denominada alternativa cero -que no es otra que dejar de realizar el plan,
como esta Sala ya ha señalado en sentencias precedentes, como la pronunciada el 19
de diciembre de 2013 en el recurso de casación nº 827 / 2011-, examen comparativo
que en el EIA brilla completamente por su ausencia, ya que la sentencia -y,
mediatamente, la propia Junta de Andalucía en su contestación- tratan de justificar esa
observancia en el hecho de que el punto 2.2 del estudio ambiental lleve por rúbrica la
de "alternativas posibles o seleccionada" , lo que no resulta convincente cuando a la
vista del epígrafe puede observarse que no sólo no se evalúan las distintas
alternativas, sino que ni siquiera se describen de modo claro y preciso, de modo que
podamos conocer cuáles serían y, menos aún, se consignan las "razones de la
selección de las alternativas previstas y una descripción de la manera en que se realizó
la evaluación" (...). En definitiva, la completa falta de estudio comparativo de las
alternativasalternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, así como de
exposición de la denominada alternativa cero , hacen incurrir al PGOU en la nulidad
pretendida, al haberse prescindido de la preceptiva EAE, así como de la Memoria
ambiental consecuente, efectuadas conforme a las prescripciones de la Ley 9/2006 y
de la Directiva 2001/42/CE en que se inspiran”.
Per tant, l’anàlisi d’alternatives s’ha de portar a terme de manera acurada des del
primer document estratègic. Al llarg del procés d’avaluació s’haurà d’anar considerant i

justificant l’alternativa escollida en funció de les aportacions rebudes en els tràmits de
consultes, de les al·legacions dels interessats i del que resulti de la informació pública.
El mateix podem dir de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes, en què l’anàlisi
d’alternatives és un dels continguts mínims que han de tenir tant l’estudi d’impacte
ambiental com el document ambiental (en cas que s’apliqui el procediment simplificat).
De fet, en una sentència de 25 de febrer de 2015 (recurs de cassació 755/2013), el
Tribunal Suprem rectifica el criteri del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
havia considerat, en relació amb l’autorització d’una pedrera a Vilanant que: “Las dos
formas de evaluación ambiental conocidas, el estudio de impacto ambiental y la
evaluación ambiental estratégica, tiene su ámbito de actuación, pues mientras la
primera versa sobre proyectos, la segunda alcanza a los planes y ello determina un
distinto alcance de cada una de estas técnicas, de forma que el análisis en los
proyectos de la incidencia ambiental será mucho más concreto, desenvolviéndose,
fundamentalmente, alrededor de las medidas correctoras, sin capacidad para hacer
tratamiento sobre alternativas sobre la ubicación del proyecto o instalación,
correspondiendo a los planes un estudio más amplio comprensivo de las diversas
alternativas a esa ubicación”. Davant aquesta apreciació del tribunal superior de
justícia, el Tribunal Suprem considera que: “(...) No es necesario abundar en razones
que evidencien la flagrante conculcación por la Sala del Tribunal territorial de lo
establecido en los preceptos invocados en el primer motivo de casación y su
apartamiento de la doctrina jurisprudencial también citada como infringida. Basta
recordar que el artículo 2.1.b) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio ,
establece que los Proyectos a que se refiere el artículo anterior, entre los que está el
que nos ocupa para la explotación de una cantera en suelo no urbanizable protegido,
contendrán, al menos, entre otros, una exposición de las principales alternativas
estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales”.
c)

Caducitat de l’estudi d’impacte ambiental i de l’estudi ambiental estratègic

El promotor ha de tenir en compte que l’estudi d’impacte ambiental perd la seva
validesa si en el termini d’un any de la seva conclusió no s’ha presentat a l’òrgan
substantiu per tal que aquest faci els tràmits d’informació pública i consultes.
Paradoxalment, l’article 20 de la llei no preveu un termini de caducitat per a l’estudi
ambiental estratègic. Això no obstant, l’article 17.3 estableix un termini comú de 15
mesos a comptar de la notificació al promotor del document d’abast per elaborar
l’estudi ambiental estratègic i portar a terme les consultes i el tràmit d’informació
pública. Tot i que la norma no ho indiqui expressament, si passat aquest termini no s’ha
enviat l’expedient a l’òrgan ambiental per tal que porti a terme l’anàlisi tècnica de
l’expedient, possiblement s’haurà de demanar novament el document d’abast de
l’estudi ambiental estratègic descrit a l’article 19.
d)

Possibilitat de demanar l’avaluació ordinària

Una altra element important a tenir en compte pel promotor d’una pla o projecte és que
la normativa dóna l’opció a que sigui el propi promotor el que demani a l’òrgan
ambiental que porti a terme una avaluació ordinària, en aquells casos en què la
normativa la preveu simplificada. És a dir, davant l’eventualitat que del procés
d’avaluació simplificada el resultat sigui que cal una avaluació ordinària, sovint es
guanya temps i s’estalvien tràmits si es demana directament l’avaluació ordinària. És un
element a valorar en cada cas pel promotor.

e) Demores en la tramitació
Com hem indicat més amunt, la Llei 21/2013 intenta evitar les demores en la tramitació
de les avaluacions ambientals, per això reconeix al promotor la facultat de reclamar, a
través del procediment previst a l’article 29.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la
jurisdicció contenciosa-administrativa, l’emissió dels informes d’altres administracions
que l’òrgan ambiental hagi considerat necessaris per portar a terme l’avaluació (arts.
19.1, 24.5, 28.4, 30.2, 34.4, 40.4, 44.5), si aquests no ho fan en els terminis que marca
la Llei. Aquesta opció és innovadora, perquè fins ara l’acció de l’article 29.1 anava
referida bàsicament a l’execució d’actes administratius i es fa estranya la previsió
d’aquest mecanisme per a l’emissió d’informes o actes de les administracions
públiques, això no obstant s’haurà de veure quina aplicació en fa la jurisprudència. Ara
com ara no tenim precedents. Pot servir, però, com a toc d’atenció per a l’òrgan obligat
a emetre l’informe o l’acte en qüestió.
f) Seguiment de les decisions en matèria d’avaluació
El promotor ha d’enviar a l’òrgan substantiu els informes de seguiment sobre el
compliment de la declaració ambiental estratègica o de l’informe estratègic quan
aquests ho prevegin. L’informe de seguiment ha d’incloure una llista de comprovació de
les mesures previstes en el programa de vigilància ambiental.
De la mateixa manera, en cas que la declaració d’impacte ambiental o l’informe
d’impacte ambiental ho estableixin, el promotor ha d’elaborar informes de seguiment
del compliment de les condicions o les mesures correctores i compensatòries
establertes. Aquest informe de seguiment ha de contenir també una llista de
comprovació de les mesures previstes en el programa de vigilància ambiental.
g) Vigència de la declaració ambiental estratègica i de la declaració d’impacte
ambiental i dels informes ambiental estratègic i d’impacte ambiental
El promotor ha de tenir present que les decisions preses per l’òrgan ambiental perden
la seva vigència pel decurs dels terminis que marca la Llei. Així la declaració ambiental
estratègica perd vigència i deixa de tenir efectes si no s’ha procedit a l’aprovació del pla
en el termini de dos anys (art. 27). La declaració d’impacte ambiental perd vigència si
no s’ha iniciat l’execució del projecte en el termini de quatre anys.
En ambdós casos el promotor pot demanar a l’òrgan ambiental una pròrroga en cas
que acrediti que no s’han produït canvis substancials en els elements essencials que
van servir per portar a terme l’avaluació. Aquesta pròrroga de la vigència té una durada
màxima de dos anys. Cal destacar que el termini per resoldre és de sis mesos i que la
manca de pronunciament permet entendre estimada la sol·licitud de pròrroga.
L’informe ambiental estratègic i l’informe d’impacte ambiental que determinin que un pla
o projecte no tenen efectes significatius sobre el medi ambient perden també la seva
vigència si un cop publicats en el butlletí oficial no s’ha produït l’aprovació del pla el
programa o el projecte en el termini de quatre anys (arts. 31.4 i 47.4). Aquest termini de
vigència no és susceptible d’ampliació.
h) Modificació de la declaració ambiental estratègica i de la declaració d’impacte
ambiental
Com a important novetat, la Llei 21/2013 permet als promotors demanar a l’òrgan
ambiental la modificació de la declaració ambiental estratègica (art. 28) o de la

declaració d’impacte ambiental (article 44). La causa de la revisió en el cas de
declaracions ambientals estratègiques serà la concurrència de circumstàncies que
determini la incorrecció de l’avaluació efectuada, ja sigui per fets posteriors a aquesta o
per fets o circumstàncies anteriors, que no van ser objecte d’avaluació adequada en el
seu moment.
En cas de declaracions d’impacte ambiental la modificació pot tenir lloc per les causes
següents:
1.
L’entrada en vigor de noves normes que incideixin substancialment en el
compliment de les condicions establertes en la declaració d’impacte ambiental.
2.
Quan la DIA estableixi condicions de compliment impossible o innecessari per
que l’ús de noves millors tècniques disponibles permetin una millor i més adequada
protecció del medi ambient en relació a les previsions inicials.
3.
Quan durant el seguiment del compliment de la DIA es detecti que les mesures
preventives, correctores o compensatòries són insuficients, innecessàries o ineficaces.
Aquesta és una previsió no contemplada a les Directives i per ara no disposem de
precedents sobre la seva aplicació. Cal destacar que les decisions de l’òrgan ambiental
en matèria de modificació de les declaracions ambientals estratègiques s’han d’emetre
en el termini de tres mesos i no són recurribles (art. 28.4). En canvi sobre la modificació
de la declaració d’impacte ambiental, el termini per resoldre és d’un mes. En cap dels
dos supòsits la Llei no fa referència al sentit del silenci, però el sentit comú i la previsió
de l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, ens hauria de portar a considerar que té caràcter
negatiu. Pel que fa a la recurribilitat de la denegació de modificació de la declaració
d’impacte ambiental, davant la manca de previsió de la Llei 21/2013, entenc que es
podria considerar que d’acord amb l’article 112.1 de la Llei 29/2015, d’1 d’octubre,
aquests actes són recurribles.
i) Possibilitats de recurs
El promotor té la possibilitat de recórrer les següents decisions de l’òrgan ambienta:
(I)
La inadmissió de la sol·licitud d’inici d’avaluació d’un pla o programa (art. 18.4)
(II)
La denegació de les pròrrogues de la vigència de les declaracions ambiental
estratègica i d’impacte ambiental. Tot i que els articles 27 i 43 no prevegin
expressament la possibilitat de recurs davant l’eventual denegació de la prorroga, hem
d’entendre que aquests actes seran recurribles d’acord amb les normes generals de
procediment administratiu.
(III) La inadmissió de la sol·licitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental d’un
projecte (art. 39.4)
(IV) Les decisions de l’òrgan ambiental que acordin la terminació del procediment en
els casos en què no s’hagin subsanat les deficiències detectades en els tràmits
d’informació pública i consultes efectuats per l’òrgan substantiu (arts. 24.3 i 40.2)
Contra les declaracions ambientals tant estratègica com d’impacte ambiental i contra
els informes ambientals no es pot interposar recurs, en tot cas s’ha de recórrer la’cte
que autoritzi o denegui el pla o el projecte (arts. 25, 31,41 i 47).

Els ens locals com a òrgans substantius

Com he indicat abans, els ens locals molt sovint faran la funció d’òrgan substantiu quan
els correspongui aprovar el pla, el programa o el projecte. L’òrgan substantiu, tant en
l’avaluació ordinària com en la simplificada és l’encarregat d’impulsar el procediment i
de mantenir la relació amb l’òrgan ambiental (llevat, com hem indicat més amunt dels
projectes d’activitats sotmeses a declaració responsable o comunicació prèvia).
Les principals responsabilitats de l’òrgan substantiu són:
a)
Analitzar les sol·licituds d’avaluació formulades pel promotor i requerir les
esmenes i complements necessaris per donar compliment a les previsions de la norma
(arts. 18.2, 29.2, 34.2, 39.2).
b)
Instar la consulta per part del Ministeri d’Afers Exteriors a altres estats membres
de la Unió o a altres estats que calgui consultar en virtut d’acords internacionals, quan
el projecte o el pla pugui tenir efectes significatius en el medi ambient de l’estat
concernit (art. 49.1).
c)
Realitzar el tràmit d’informació pública del pla, programa o projecte tant en el
BOE com a la seva seu electrònica, per un període de 45 dies hàbils en el cas de plans
i programes (article 21) i de 30 dies en el cas de projectes (article 36). En el cas de
plans o programes en què d’acord amb la legislació sectorial correspongui al promotor
la tramitació administrativa del pla, farà ell la informació pública. En el cas d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes d’activitats sotmesos a declaració responsable o
comunicació prèvia, correspon a l’òrgan ambiental realitzar la informació pública. Hem
de posar èmfasi en aquest punt en la necessitat de que els anuncis d’informació pública
siguin clars i complets i, pel que fa als projectes, reuneixin tots els requisits que
estableix l’article 36. Atès que la norma estableix una regulació molt precisa de la
informació mínima que han de contenir els anuncis d’informació pública de projectes
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, s’ha de ser rigorós en donar compliment a
aquests requisits perquè les mancances en l’anunci podrien donar lloc a l’anul·lació del
procediment en cas de recurs.
d)
Garantir que la documentació que s’ha de sotmetre a informació pública tingui la
màxima difusió entre el públic emprant els mitjans de comunicació al seu abast i,
preferentment, els electrònics (arts. 22 i 33 i 36.3).
e)
Consultar les administracions públiques afectades i les persones interessades.
Aquestes entitats hauran estat identificades per l’òrgan ambiental en el document
d’abast, en cas que es tracti d’avaluació de plans o programes (art. 22). També les
haurà determinades l’òrgan ambiental en el cas d’avaluació de projectes en què el
promotor hagi sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del document d’abast de l’estudi
d’impacte ambiental(art. 34.5). En els restants casos, l’òrgan substantiu serà el que
haurà de valorar quines són les persones interessades, especialment pel que fa a les
entitats ambientals que, com hem indicat més amunt, si compleixen els requisits que
marca la Llei, tenen la condició de persones interessades. En aquesta tasca pot ser
d’utilitat la consulta al registre previst en el Decret 401/2004, de 5 d'octubre, pel qual es
regula la participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense
ànim de lucre vinculades a l'ecologia i a la protecció del medi ambient en les activitats i
programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Cal destacar, però que

aquest registre no és complet i la seva regulació està en fase de revisió per tal que
serveixi d’eina per determinar en cada cas quines són les entitats ambientals
interessades.
La consulta es pot fer per mitjans electrònics, sempre que es faci de manera que es
pugui acreditar la seva realització. El termini per donar resposta a les consultes és
també de 45 dies en el cas de plans i programes i de 30 en cas de projectes. Aquest
tràmit de consultes és important perquè després ha de ser revisat per l’òrgan ambiental,
el qual si el considera incomplet o deficient, requerirà la seva subsanació (art. 24.3 i 40.
2). Si l’òrgan substantiu no dóna compliment al requeriment de l’òrgan ambiental en el
termini de tres mesos, aquest donarà per acabada l’avaluació i arxivarà l’expedient.
Aquesta decisió és recurrible tant per part del promotor com per part de l’òrgan
substantiu.
f)
Traslladar al promotor el resultat de la informació pública i les consultes en un
termini de 30 dies hàbils (art. 38). Aquest termini s’estableix per a l’avaluació d’impacte
ambiental de projectes. En el cas de plans i programes, l’article 22 no estableix un
termini de tramesa del resultat de la informació pública i les consultes, sinó que, com
hem dit estableix un termini global de 15 mesos a l’article 17.3.
g)
Remetre a l’òrgan ambiental l’expedient d’avaluació un cop aquest hagi estat
completat pel promotor.
h)
Donar publicitat a l’autorització del pla o projecte. L’òrgan substantiu un cop
aprovat el pla, programa o projecte, en el termini de 15 dies hàbils, ha de (arts. 26 i
42):
(I) En cas de plans i programes ha de publicar en el butlletí oficial la resolució per
la qual s’aprova el pla amb una referència a l’adreça electrònica on posarà a disposició
del públic el contingut íntegre d’aquest. A més, un estracte que inclogui: de quina
manera s’han integrat els aspectes ambientals; com s’han pres en consideració esl
resultats de la informació pública i les consultes i les eventuals discrepàncies que hagin
pogut sorgir; les raons de l’elecció de l’alternativa seleccionada i les mesures
adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient de l’aplicació del pla o
programa.
(II) En el cas de projectes, ha de publicar en el butlletí oficial un extracte del
contingut de la seva decisió i a la seu electrònica ha de publicar la decisió íntegra sobre
l’autorització o denegació del projecte i una referència al diari oficial on es va publicar la
declaració d’impacte ambiental. Si es tracta d’un projecte en què s’han realitzat
consultes transfrontereres, la informació descrita s’ha d’enviar als estats que hagin
estat consultats.
i)
Fer el seguiment de les declaracions ambientals i dels informes ambientals (arts.
51 i 52). L’òrgan substantiu fa el seguiment del programa de vigilància ambiental dels
plans o programes a través dels informes que presenta el promotor. Ha de publicar a la
seva seu electrònica tant el programa de vigilància ambiental i la llista de comprovació
d’aquest que presenti el promotor. En el cas de projectes, el seguiment s’ha de fer
només en cas que així ho prevegi la declaració d’impacte ambiental o l’informe
d’impacte ambiental. Això no obstant, en el cas de projectes que afectin la Xarxa
Natura 2000, el programa de vigilància ambiental és obligatori d’acord amb el que
preveu l’article 35.1. Aquest seguiment, com en el cas dels plans i programes, es fa a

través dels informes que presenta el promotor. També en aquest cas el programa de
vigilància ambiental i la llista de comprovació d’aquest s’han de publicar a la seu
electrònica.
Finalment, d’acord amb l’article 12 de la Llei, els ens locals, quan actuen com a òrgans
substantius, poden plantejar davant l’òrgan ambiental la seva discrepància en relació
amb el contingut de les declaracions ambientals o els informes ambientals. Amb
aquesta finalitat, ha d’elevar un escrit on raoni els motius de la discrepància, al qual pot
adjuntar la documentació tècnica que consideri adient. El termini és de 30 dies hàbils a
comptar de la publicació en el butlletí oficial de la declaració o l’informe ambiental.
L’òrgan ambiental s’ha de pronunciar en un termini també de 30 dies hàbils. Si no es
manifesta, s’entén que manté el seu criteri, per la qual cosa l’òrgan substantiu pot
elevar la seva discrepància a l’òrgan competent per resoldre-la. Segons la Llei 21/2013
la competència per resoldre la discrepància correspon al consell de ministres o al
consell de Govern de les CCAA o a l’òrgan que cada comunitat autònoma determini. A
Catalunya l’article 5 del Decret 114/1988 preveia que el competent per resoldre les
discrepàncies era el Govern de la Generalitat, però aquest Decret va ser derogat pel
Decret 308/2011 i no s’ha tornat a regular la qüestió en cap altra norma.

Els ens locals com a administracions afectades en el procés d’avaluació

Els ens locals, ateses les seves competències en matèria de contaminació acústica,
lluminosa, medi ambient urbà, urbanisme, etc. tenen en tot cas la consideració
d’administracions públiques afectades en els processos d’avaluació ambiental
estratègica i avaluació d’impacte ambiental. D’acord amb aquesta condició, hauran
d’atendre les consultes que els formuli l’òrgan ambiental en les diferents fases o
processos d’avaluació.
Cal tenir en compte que si no es dóna resposta a la consulta en el termini establert
(com hem indicat, 45 dies en cas de plans i programes i 30 dies en cas de projectes)
l’òrgan ambiental pot seguir endavant amb el procés d’avaluació prescindint de
l’informe de l’ens local si creu que té els elements de judici suficients. La norma afegeix
que els informes que es rebin amb posterioritat no seran presos en consideració (arts.
19.1, 24.5, 34.4 i 40.4)
En cas que l’òrgan ambiental no tingui elements de judici suficients per adoptar una
decisió sense l’informe de l’ens local (per manca d’informe o insuficiència d’aquest),
requerirà personalment el titular de l’òrgan jeràrquicament superior a aquell que havia
d’emetre l’informe per tal que completi el requeriment en el termini de deu dies (art.
19.1, 24.5 i 34.4 i 40.4). La norma adverteix de les eventuals responsabilitats dels
causants de la demora. Cal tenir present que l’article 20 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, reforça la possibilitat dels interessats de sol·licitar l’exigència de
responsabilitats a l’administració pública de la que depengui el personal afectat.
També seran també consultats en els procediments de modificació de la declaració
ambiental estratègica (art. 28.4) i de les condicions de la declaració d’impacte
ambiental (art. 44.5) amb els mateixos terminis i conseqüències descrits en els
paràgrafs anteriors.
Finalment, seran consultats en els casos en què es sol•liciti la pròrroga de la vigència
de la declaració ambiental estratègica (art. 27.4) i de la declaració d’impacte ambiental
(art. 43.4). En aquests casos el termini per donar resposta és de dos mesos, ampliable

a un mes més. Això no obstant la norma no indica com es procedeix si no s’emet
l’informe en el termini indicat. Davant aquesta circumstància hem d’entendre aplicable
la norma general de l’article 80.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, segons el qual es
prosseguiran les actuacions i l’informe emès fora del termini podrà no ser tingut en
compte en adoptar la resolució final.

Barcelona, 4 d’abril de 2015

Catalina Cerdà
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El Delta del Llobregat; un espai natural periurbà.
Pau Esteban González, cap de la Secció de Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat.

El Delta del Llobregat, un espai natural periurbà
Pau Esteban
Part I Com hem arribat fins aquí
1. Introducció
El Llobregat és un riu mediterrani de poc cabal, amb aportacions anuals al mar de 270 a
1347,5 hm3 (1912-1971), un marcat estiatge, fortes crescudes i una gran irregularitat
(Marquès, 1984). Neix als contraforts meridionals de la serra del Moixeró, a 1280 metres
d’altitud al terme de Castellar de N’Hug (Berguedà), i drena una conca de gairebé 5045
km2. La plana dèltica resultant de l’acció del riu, l’anomenat delta del Llobregat, s’estén
per 95,5 km2 a la costa central catalana, al sud-oest de la ciutat de Barcelona. Aquest
delta és delimitat pel massís de Garraf-Ordal (límit NW), el turó de Montjuïc (E) i la serra
de Collserola (N), amb una línia de costa d’uns 23 km (15 km a l’hemidelta sud i 8 km al
nord).

Figura 1: Foto satèl·lit del Delta del Llobregat. Font: Google Maps 2013
El Delta actual és extraordinàriament jove. Més d'un 50% de la seva superfície s'ha format
fa menys de 2000 anys, tal com es veu en els mapes següents, basats en evidències
estratigràfiques:

Figura 2: Creixement de la línia de costa del Delta i variació de les lleres fluvials en quatre
moments: 2500 anys abans de Crist (c), segles VII-VIII (d), segles X-XV (e) i segles XVIIIXXI (f). En tots els casos, les àrees grises més fosques representen àrees d'aigües dolces
o salabroses i les àrees grises més clares representen maresmes salades. Font: Gàmez
(2007).
De territori hostil i despoblat a nus de comunicacions metropolità, el cas del delta del
Llobregat mereix una anàlisi detallada. La seva complexitat actual és el resultat de les
moltes fases de transformació per les quals ha passat aquest petit territori, i del pòsit que
totes elles han deixat. La seva evolució física tampoc no es pot entendre sense tenir en
compte l’acció humana ja que, de fet, és impossible trobar cap indret al Delta on la
petjada humana no es mostri de forma evident. Ni tan sols entre els espais naturals: el
nombre, la morfologia i la superfície dels estanys, la distribució actual de les maresmes,
l’origen i distribució de les pinedes, o la presència de les comunitats dunars responen a
una intervenció humana sigui recent o antiga, directa o indirecta. L’objectiu primordial
d’aquesta primera part és intentar sintetitzar aquesta intervenció constant al llarg dels
segles, per tal d’interpretar la realitat física que coneixem avui dia i extreure’n, finalment,
algunes claus que permetin entendre especialment el futur de la seva biodiversitat.
2. Història del poblament humà: de la supervivència a l'hegemonia de les
infraestructures
Un territori tan jove ha de tenir, forçosament, un poblament recent. En el cas del Delta,
però, aquest poblament s’ha vist encara més limitat per la duresa i la insalubritat de les
condicions de vida que caracteritzen les àrees marjalenques mediterrànies. Fins
pràcticament el segle XV, el poblament humà del Delta fou escàs i precari (Codina, 1966,
1971). Caracteritzen aquest llarg període una ocupació de pocs masos, barraques en el
seu origen, dispersos per la plana deltaica i una economia basada en la caça, la pesca, la
ramaderia i una agricultura de subsistència a petita escala. Malalties com el paludisme,
l’amenaça de les crescudes del riu, les inundacions freqüents i perllongades i l’elevada
salinitat dels terrenys costaners dificultaven la colonització humana d’un territori dominat
per canyissars i jonqueres, aiguamolls, prats salats, pinedes i camps de dunes en el front
costaner i boscos de ribera en els marges fluvials (Valverde, 1998).
Amb tot, aquesta situació inicial canvià a poc a poc, i des del segle XVI fins al XIX la
demografia del Delta es caracteritzà per un increment constant de la població, abans
d’arribar a l’explosió demogràfica del segle XX. Al llarg del segle XVI, la millora de les

condicions dels pactes entre propietaris i jornalers per treballar les terres permet un
increment sostingut de les rompudes. Al XVIII, un segle de creixement demogràfic fort,
arriben nous pobladors al Delta en llur intent de sortir de la fam que assolava Catalunya i
altres territoris veïns. Però no fou fins la segona meitat del segle XIX, en bona part per la
intervenció de grans propietaris barcelonins que havien comprat moltes finques
deltaiques, que hi arribaren les millores agrícoles definitives (Codina 1966, Soler-Vidal
1969, Fabró et al. 1989, Barreda et al 1994, Sanahuja 2002, Campmany 2003, Gómez
2010): la construcció dels canals de reg alimentats pel Llobregat en el Delta oriental; la
roturació massiva i planificada de terres i la millora de la xarxa de drenatge en tot el Delta
i, més tard, l’explotació de l’aqüífer profund amb el resultat, ja entrat el segle XX, de la
conversió del Delta en un espai quasi monoespecíficament dedicat a l’agricultura de
regadiu (hortalisses, verdures i fins i tot arròs). L’agricultura superà el caràcter d’activitat
de subsistència i començà un període d’expansió, adreçada als mercats barcelonins veïns
i més enllà, a diversos països d’Europa (Ferret 2010). Els espais naturals, en aquesta
època, es veieren seriosament reduïts, fragmentats i arraconats a la línia litoral (Fig.3).

Figura 3. Fotografia aèria del delta del Llobregat de 1956. S’aprecia l’enorme extensió
dels conreus (inclosos els arrossars en el sector litoral del Prat). Font: ICGC
En paral·lel i com a conseqüència d’aquesta transformació, el delta del Llobregat acaba
amb el seu aïllament secular. Això s’aconsegueix ja al darrer quart del segle XIX, amb la
construcció del primer pont de pas sobre el riu, que substitueix la vella barcassa d’origen
medieval, i l’arribada del ferrocarril (1881) que facilità la connexió amb Barcelona (Gómez
2010).
Al mateix temps, en el primer terç del segle XX, les societats agrícoles del Delta
comencen a experimentar un canvi que esdevindrà capital. Les primeres indústries,
atretes per la facilitat d’obtenir aigua dels aqüífers, per la proximitat de Barcelona i per la
facilitat per instal·lar grans naus en els terrenys plans del Delta, s’implanten en diversos
pobles del Delta (La Papelera Española i la Seda al Prat, Roca Radiadores a Gavà, etc).
A poc a poc, atrauen masses de treballadors de diversos indrets de Catalunya i de la
resta d’Espanya, que fan créixer els municipis i diversifiquen les seves economies.
A partir dels anys 60 del segle XX aquest procés d’industrialització explota, amb la creació
de grans polígons industrials a costa de les zones agrícoles. Una massa d’immigrants,
provinents d’altres llocs de l’Estat, arriba al Delta com a la resta de l’àrea metropolitana de
Barcelona, sobretot, i multiplica per 10 la població de molts municipis. L’absència de
serveis, els dèficits d’urbanització i l’absolut menyspreu pel medi per part de les activitats
industrials tenen un efecte demolidor sobre el Delta. El riu i bona part dels estanys i de la
xarxa de canals del delta es converteixen en clavegueres a cel obert a causa de la manca
de sanejament de les aigües residuals agrícoles, urbanes i industrials; els aqüífers són
explotats més enllà de la seva capacitat de recàrrega; dels camps i dels marges del riu

s’extreuen àrids per a la construcció, i els sots formats s’omplen de residus. La platja, al
seu torn, rep la contaminació de les aigües fluvials. Els conreus passen de ser activitats
econòmiques preponderants a activitats en regressió, immersos en un context periurbà i
amb l’expectativa de ser expropiats per futures infraestructures o polígons industrials.
També a partir de mitjan segle XX, les infraestructures de transport metropolitanes que ja
existien al Delta (el Port de Barcelona i l’Aeroport) comencen a ampliar-se en detriment de
conreus, espais naturals i franja litoral. Des d’aquell mateix moment, la suma de diversos
factors (la construcció d’embassaments en la conca del Llobregat i la construcció de dics i
dàrsenes per part del Port de Barcelona) provoca un col·lapse en el balanç sedimentari
del Delta que deixa de créixer físicament mar endins i inicia una acusada regressió, que
s’ha mesurat en més de 320 m entre 1956 i 1999, a les proximitats de l’antiga gola del
Llobregat (Fig. 4). Aquest procés, intensificat recentment amb l’ampliació del port de
Barcelona, explica que el Delta s’hagi convertit en un sistema sedimentari autàrquic, que
alimenta la circulació litoral Nord-Sud amb l’erosió accelerada del tram de costa situat en
els primers sis quilòmetres al sud de la desembocadura natural del riu (Autoritat Portuària
de Barcelona 1999). Aquesta circulació litoral ocasiona que l’extrem oest del Delta, on es
tanca el sistema sedimentari (Port Ginesta a Castelldefels), estigui, en canvi, en constant
creixement.

Figura 4. Canvis en la línia de costa del municipi del Prat de Llobregat al llarg dels darrers
50 anys, prenent com a referència una imatge actual del Delta. (Font: CREAF i
Ajuntament del Prat de Llobregat. Ortoimatge: ICGC).
El Delta arriba així, a finals del segle XX, sotmès a una progressiva reducció de les
cobertes agrícoles que l’havien caracteritzat i a una substitució per superfícies construïdes
(àrees urbanes, comercials i industrials i vies de comunicació; Fig. 5). Això ha comportat
una regressió física severa del Delta, una alteració radical dels seus processos ecològics
(per exemple, amb un cicle de l’aigua afectat per una greu contaminació i per una
sobreexplotació dels recursos), i una davallada significativa de la seva biodiversitat, a més
d’una pèrdua de bona part dels seus serveis ecosistèmics per a la població (per exemple,
la pèrdua de bona part dels sòls més fèrtils i de molts espais de lleure). Paradoxalment,
els espais naturals experimenten una certa recuperació, pel que fa a la seva superfície i
en relació a l’etapa de l’apogeu agrícola, a causa de l’abandonament progressiu dels
conreus i a l’efecte indirecte de protecció d’algunes de les infraestructures instal·lades,
com l’aeroport, que restringeixen accessos i limiten activitats en els seus recintes i en la
seva perifèria.

Figura 5. Fotografia aèria del delta del Llobregat de l’any 2000. Font: ICGC
Abans de la signatura del Pla Delta, des d’algunes instàncies com els grups
conservacionistes i, especialment, des de les administracions locals s’inicia una
campanya sostinguda de divulgació dels espais naturals del Delta, que busca
conscienciar sobre la necessitat de la seva conservació especialment a través del seu ús
com a espais per a l’educació ambiental (Ferrer et al 1986; Esteban 1989; Gutiérrez &
Esteban 1989; Gómez, 1990; Gutiérrez et al 1992). Aquesta actuació arribà a convertir el
Delta en un espai educatiu privilegiat, visitat anualment per milers d’escolars de l’entorn
metropolità i de més enllà. Comptar amb un espai natural tan valuós i amb tant de
potencial educatiu i lúdic a les portes de casa comença a generar expectatives i atrau
l’atenció dels mitjans de comunicació. El Delta és notícia i l’opinió pública comença a
superar la fase en què considerava que només era un espai degradat com a
conseqüència de la contaminació i que era completament prescindible (Pou, 1998). A
aquest canvi de percepció contribueix també significativament el fet que a mitjan anys 90
la Generalitat adquireix i obre a l’ús públic una part de la maresma de les Filipines annexa
a l’estany del Remolar. Al mateix temps, les administracions locals del Delta fomenten la
catalogació de la seva biodiversitat, fet que contribueix a revalorar la seva importància
biològica i a influir decisivament en les conclusions i propostes compensatòries dels
estudis d’impacte ambiental dels diferents projectes.
El tombant del segle XX ve marcat, però, per una realitat incontestable: el creixement
hegemònic de les infraestructures de transport (Fig. 6). L’acord de 1994 entre les
administracions, conegut com el Pla Delta i signat el 16 d’abril d’aquell any, significa el
punt de partida formal d’un fenomen que ve de més lluny, de la necessitat d’expansió de
dues infraestructures radicades al Delta (Aeroport i Port de Barcelona) que aspiren a
configurar una plataforma logística de primer ordre a nivell continental (Roger, 1996). De
fet, el Delta es queda petit i el creixement infraestructural (per exemple, el del vigent Pla
Director del Port, Autoritat Portuària de Barcelona 1997) es satisfà en bona part avançant
significativament la línia de la costa. Port i Aeroport determinen la resta de
transformacions incloses en l’operació (el desviament del riu per permetre el creixement
portuari cap al Sud, la implantació de zones d’activitats logístiques (ZAL) al voltant de les
dues infraestructures, la creació de vies de comunicació rodades i ferroviàries de
connexió amb els seus nuclis, la ubicació definitiva dels sistemes de sanejament del
Llobregat, pendents de feia dècades, etc.). L’operació es troba, però, mancada d’un
plantejament unitari i d’una direcció territorial única i els projectes sovint s’ignoren i fins i
tot s’arriben a trepitjar directament. Tampoc s'analitzen de forma suficient els impactes
ambientals acumulats que es generen.

Figura 6. Fotografia aèria del delta del Llobregat de l’any 2015. Font: ICGC
Al mateix temps que es produeix aquesta darrera expansió de les infraestructures, la
indústria del Delta experimenta un retrocés equivalent, com a conseqüència del procés de
globalització econòmica. Moltes de les velles indústries arribades en el primer terç del
segle XX desapareixen i cedeixen el seu lloc a noves zones urbanes, cada cop més
valorades per la pressió centrífuga que provoca l’encariment de la vivenda a la ciutat de
Barcelona. A finals del segle XX, al Delta cada cop es produeixen menys béns i es
transporten més productes: la logística ocupa el lloc de la indústria (Esteban 2006). Pel
que fa a l’agricultura, la pèrdua de sòl agrícola és constant en els 40 anys finals del segle
XX (Cazorla, 2012), primer a causa del desenvolupament urbà i industrial i després a
causa de l’expansió de les infraestructures. El sòl agrícola no es protegeix fins èpoques
recents (amb la declaració del Parc Agrari del Baix Llobregat el 1998) i de manera
incompleta i poc efectiva, fet que ha repercutit en una pèrdua progressiva de l’activitat
agrària. Tot i fer una aposta decidida per la qualitat, amb la declaració d’identificacions
geogràfiques protegides, la continuïtat de les explotacions no està garantida. Recentment
ha pres molta rellevància el paper fonamental dels espais agraris com a espais lliures,
essencials per al manteniment de la connectivitat ecològica del territori, el funcionament
dels ecosistemes i el seu ús lúdic per part de la població.
Els espais naturals arriben, en l’apogeu de les infraestructures a finals dels anys 90 del
segle XX, a una situació ambivalent. Per una banda, la degradació ambiental general del
territori (contaminació de les aigües, urbanització i implantació d’infraestructures de
comunicacions, hiperfreqüentació...) provoca una regressió dels espais naturals i, per una
altra, l’abandonament progressiu de molts conreus desencadena en altres zones un
procés de recuperació d’hàbitats pioners, com les jonqueres i els canyissars secundaris.
Al mateix temps, des de finals dels anys 80, la declaració de diferents figures de protecció
(Reserves Naturals Parcials, espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural i Zones
d’Especial Protecció per a les Aus tendeix a esmorteir la pèrdua dels espais de més
vàlua. Amb tot, la manca de recursos per a l’efectiva protecció i gestió dels espais
naturals és flagrant perquè els espais es beneficien només relativament del
desenvolupament de les infraestructures, atès que les seves compensacions ambientals
es basen en la compra de sòl per fer-lo públic i en l’aplicació de mesures de
renaturalització i creació d’hàbitats. Són els casos de la nova desembocadura del
Llobregat amb la creació de l’estany de cal Tet i els calaixos de depuració, l’adequació de
la pineda de can Camins per a l’ús públic o la renaturalització de l’estany de l’Illa i de
l’estany de la Roberta, en el corredor litoral del Prat o de l’antic càmping Toro Bravo, a
Viladecans (Esteban 2006). Aquestes compensacions arriben, en general, desaparellades
(en el temps i en intensitat) dels impactes de les obres de les infraestructures
Amb el pas del temps, l’aplicació de les mesures compensatòries de les diferents
infraestructures o l’entrada en funcionament de les de caire ambiental com la depuradora

del Baix Llobregat, generen un nou fenomen: la població del Delta comença a recuperar el
gust per l’ús del seu territori, i el Delta passa a ser un escenari del lleure quotidià. A això
hi contribueixen la recuperació de la qualitat de l’aigua de bany de les platges del Prat i
Viladecans (2002) i l’obertura pública de diversos espais naturals i renaturalitzats. La gent
comença a trobar utilitat a la conservació d’aquest territori tan fràgil i disputat.
Tot i així, a diferència del que ha succeït en altres territoris metropolitans, cap de les
etapes per les quals ha passat el procés de transformació humana del Delta no ha pogut
esborrar completament les petjades de les etapes anteriors. Això és molt significatiu,
perquè és el fet que explica la pervivència, fins els nostres dies, del que ha acabat sent un
dels valors més significatius del Delta: l’existència d’un mosaic d’usos del sòl que
testimonien aquesta evolució del territori (espais naturals, agrícoles, urbans, industrials i
de grans infraestructures). Al mateix temps, aquesta heterogeneïtat territorial explica
també la complexitat dels problemes ambientals del Delta, ja que les relacions entre les
diferents tessel·les del mosaic són nombroses, variades i canviants.
A mena de conclusió, cal veure el delta actual com un territori d’interessos enfrontats,
valorat alhora com a reserva de sòl per al desenvolupament urbà, industrial i
d’infraestructures, i per l’existència d’un conjunt d’espais naturals i agrícoles de gran valor
ecològic i que aporten béns i serveis (d’aprovisionament, culturals i de lleure) a la
població. Amb tot, però, els fets recents demostren que la lluita és desigual i que el futur
dels espais naturals i agrícoles del Delta continua essent precari. N’és un bon exemple
l’intent recent de desenvolupar-hi el complex Eurovegas (2013), que malgrat no reeixir
s’ha vist compensat per l’encara més recent (2015) desenvolupament urbanístic de peces
significatives dels actuals espais lliures del Delta mitjançant el Pla Director Urbanístic del
Delta del Llobregat.

Part II: Els reptes actuals i futurs per a la conservació de la biodiversitat en
el delta del Llobregat
1. Introducció
En essència, aquests reptes es poden sintetitzar en un de sol: garantir la funcionalitat i la
integritat ecològica dels espais naturals. De fet, es pot assimilar un bon estat de
conservació de la biodiversitat al manteniment d’aquesta funcionalitat i integritat
ecològica, tot entenent que la conservació de la biodiversitat implica la conservació de les
espècies, poblacions, comunitats i ecosistemes apropiats, acompanyats dels processos
ecològics corresponents a les escales adequades, en un marc adient de condicions
ambientals determinades (Pino et al, 2006).
Aquest bon estat ecològic es veu amenaçat globalment per la reducció de la superfície
dels espais naturals, la fragmentació accelerada, la disminució de la connectivitat o
les invasions biològiques. En el cas del Delta és especialment important garantir
l’estabilitat física de la plataforma deltaica, afectada per una regressió litoral crònica i
millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua, sotmeses a múltiples pressions i
caracteritzades per un estat ecològic en general precari. Així mateix, per conservar la
funcionalitat ecològica és imprescindible desenvolupar una gestió integral dels espais
protegits, dotada dels recursos humans i econòmics necessaris. A banda d'això, l'impacte
que pot provocar sobre els sistemes naturals del Delta i la seva biodiversitat el canvi
climàtic global que estem començant a experimentar i que es concretarà en un increment
de la temperatura mitjana (els models parlen d'entre 3'3 i 4ºC més l'any 2100), un descens
de la precipitació anual (entre el 3'7% i el 30% menys l'any 2100, segons els models) i
l'ascens del nivell del mar (entre 0'53 m i 1'8 m d'ascens segons els models l'any 2100) no
ha estat més que esbossat (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2015).
A escala del paisatge, el secret de l’èxit podria raure en compatibilitzar les interaccions
entre els espais naturals, els espais agraris, les infraestructures i els espais urbans.
Garantir la conservació del mosaic frenant la voracitat territorial dels usos més agressius
(infraestructurals i urbans) i desenvolupar un ús públic compatible amb la conservació
dels espais (fonamentat en l’educació ambiental i en activitats de lleure suaus) són els
passos imprescindibles.

2. Els reptes actuals
2.1. La regressió litoral
El Delta inicia el segle XXI amb la seva estabilitat física com a sistema geològic
severament compromesa. La regressió litoral és un problema crònic irresolt, tal com s’ha
explicat, que afecta en particular les platges del Prat i els seus sistemes naturals, però
també les infraestructures instal·lades, com va evidenciar la severa afecció a la
canalització de la planta dessalinitzadora metropolitana en la platja del SemàforCarrabiners durant l'any 2014. A títol d’exemple, en el sector més proper a la
desembocadura natural del riu es va mesurar una regressió de més de 320 m entre els
anys 1956 i 1999 fent servir cartografia aèria (Pino, 2000). La reversió dels impactes
responsables d’aquesta regressió (la regulació de la conca del Llobregat i el creixement
de les infraestructures portuàries mar endins) és impossible. Els intents pal·liatius basats
exclusivament en l’alimentació de sorra per part de les mesures correctores del projecte
d’ampliació del Port de Barcelona no han reeixit fins el moment. Només la construcció de
mesures de rigidització com espigons semisubmergits paral·lels a la costa semblen
capaces de reduir (però no d’eliminar) les aportacions periòdiques de sorra en la
capçalera del sistema per evitar la regressió continuada del litoral. No cal dir que les
aportacions anuals de sorra en el litoral deltaic (al voltant de 100.000 m3 en cada
operació, extrets del litoral de Castelldefels i aportats al Prat) provoquen un impacte local
inassumible sobre els fons marins dels sectors afectats, que veuen hipotecades les seves
possibilitats de recuperació per la freqüència de la pertorbació reiterada. Altres qüestions
relacionades com l’impacte que pot provocar l’elevació del nivell del mar a conseqüència
del canvi climàtic global i la vulnerabilitat que això representa per a un territori
extraordinàriament pla com és el Delta no han estat més que apuntades, com ja s'ha dit.
2.2. El manteniment dels processos ecològics
Els principals processos ecològics del Delta, al seu torn, experimenten una situació
contradictòria.
El medi aquàtic, per exemple, ha viscut una substancial millora derivada de la construcció
de les infraestructures de sanejament pendents (en especial l'EDAR del Prat a partir de
l'any 2002) que inclouen actuacions per garantir uns cabals mínims de qualitat en el riu
Llobregat, en alguns aiguamolls litorals i l’establiment d’una barrera hidràulica per
contrarestar la intrusió marina sobre l’aqüífer profund. Aquestes millores, no obstant,
requereixen un considerable cost energètic i econòmic per alimentar el funcionament dels
sistemes industrials que les sustenten i han patit les retallades dels pressupostos públics
des de l’any 2011. En canvi, el creixement urbà i terciari del territori porta aparellat un
impacte creixent sobre el medi aquàtic derivat de les dificultats de drenatge d’un territori
tan pla i de la seva progressiva impermeabilització. Més i més sobreeixidors aporten les
aigües pluvials (contaminades pel rentat de les grans superfícies asfaltades) a la xarxa
tradicional de corredores i canals pluvials d’origen agrícola del Delta que fan servir els
estanys litorals –els punts més deprimits- com a sortides a mar. El cas del RemolarFilipines és paradigmàtic en aquest sentit, ja que rep l'aigua de gran part de la zona
agrícola de Sant Boi, Viladecans i una part de l'aeroport, amb una conca de drenatge de
2700 ha. A causa de les obres de l'ampliació de les instal·lacions aeroportuàries, la
superfície inundable de l'entorn de l'estany s'ha reduït un 81%, pel que aquesta zona
humida no pot absorbir tota l'aigua que li arriba en casos de pluges importants i es
generen dificultats de drenatge de la zona agrícola. Aquesta problemàtica no només no
està en vies de solució sinó que encara s’està agreujant en els últims temps ja que la
implantació de les noves infraestructures i altres creixements urbanístics recents al Delta
impermeabilitzen grans superfícies i sobrecarreguen els desguassos preexistents. En
paral·lel, la contaminació difusa per pesticides i fertilitzants agrícoles abocats a la xarxa
d’aigües pluvials arriba també sense control als estanys litorals, provocant la seva
eutrofització i empobriment.
Box 1. Valoració de l'estat ecològic de les principals masses d'aigua del Delta
La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CEE) va definir el concepte d'estat ecològic de les masses
d'aigua com una expressió de la qualitat de l'estructura i el funcionament dels ecosistemes

aquàtics associats a les aigües superficials, al mateix temps que establia la necessitat de definir
uns indicadors de qualitat per classificar l'estat ecològic de les masses d'aigua i monitoritzar la
seva evolució en el temps.
Diversos autors han desenvolupat indicadors per avaluar l'estat ecològic. En el cas de Catalunya,
l'Agència Catalana de l'Aigua va posar a punt dos indicadors d'avaluació per a les zones humides
(QAELS i ECELS) basats en elements biològics (invertebrats, vegetació aquàtica i fauna
al·lòctona), fisico-químics (aspecte de l'aigua) i hidromorfològics (hidrologia i pressió antròpica).
En el cas del delta del Llobregat, des de l'any 2009, el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels
Espais Naturals del Delta duu a terme un seguiment de l'estat ecològic de les principals masses
d'aigua en base a dos tipus d'indicadors (Seguí & Flor, 2015): físico-químics (fòsfor total, clorofil·la
a, nitrats, amoni i terbolesa) i biològics, segons les plantes aquàtiques presents (tipus, nombre
d'espècies, percentatge de recobriment, espècies introduïdes) i la presència d'herbívors introduïts.
Per a cada paràmetre, els autors han definit uns rangs de puntuació que permeten definir el nivell
de qualitat en 5 categories (molt bo, bo, moderat, dolent i molt dolent). La mitjana dels paràmetres
dóna la puntuació dels indicadors físico-químics i biològics. Finalment, l'estat ecològic es determina
creuant les categories de qualitat dels dos tipus d'indicadors, en base a una matriu, on els biològics
tenen més importància. Per tant, aquesta valoració es basa en les plantes aquàtiques, o macròfits,
i està modulada pels paràmetres de qualitat de l'aigua.
El seguiment d'aquests indicadors en el període 2009-2014 ha permès classificar les principals
masses d'aigua del Delta (excepte els estanys de la Ricarda i de la Murtra) i veure la seva evolució
en el temps. A la taula següent podem veure els resultats. Cap massa d'aigua assoleix un estat
ecològic bo, pel que cap d'elles compleix amb els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua. Les
que presenten una millor qualitat són els estanys de la Roberta, la Magarola i cal Tet gràcies a la
presència de diverses espècies de macròfits i una concentració de nutrients moderada, en relació
a la resta d'aiguamolls.
Un cas remarcable és el de l'estany de cal Tet, que al 2004, dos anys després de la seva creació,
presentava un estat ecològic molt bo i va anar disminuint la seva qualitat fins al 2009. En anys
posteriors s'ha registrat una millora gràcies a les mesures de gestió hídrica aplicades, que han
permès la recuperació de part de les poblacions de plantes submergides.

2.3. Els problemes ecològics derivats de la tensió territorial

Figura 7. Evolució dels usos del sòl al Delta. Anys 1920-2011.Font: Panareda & Sans,
2002; revisat per Sans 2012
De la comparació d’aquests dos mapes d’usos del sòl al Delta resulta evident la profunda
transformació territorial ocorreguda al llarg del segle XX, especialment intensa en el
tombant del segle XXI. Els conreus regats pels canals de la Dreta i de la Infanta i els
salobrars i prats humits del Delta central han reduït dràsticament la seva superfície en
favor de les infraestructures, la indústria i les àrees urbanes. Al seu torn, en la perifèria del
Delta s’ha generat un continu urbà en el samontà entre Sant Boi i Castelldefels i s’ha
urbanitzat per complet l’hemidelta Nord.
La tensió territorial generada per una ocupació tan intensiva del sòl provoca diversos
problemes ecològics: fragmentació i esquarterament dels espais naturals, en molts casos
en el límit o per sota d’una mida mínima viable; manca d’espais de transició que
esmorteeixin els impactes; connectivitat biològica molt compromesa, tant a l’interior del
Delta com també en relació amb l’exterior (ja només possible amb dificultats a través del
riu Llobregat i a través de les rieres que connecten precàriament la plana deltaica amb el
massís del Garraf i del Montbaig).
En general, la situació actual de mosaic d’usos del sòl elevat al paroxisme, amb un fort
biaix cap als usos infraestructurals i urbans, genera en relació als espais lliures (agrícoles
i naturals) un ventall d’impactes molt nombrosos i sgnificatius, com es veu en la taula 1.
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Taula 1. Matriu de relacions entre les diferents unitats d’usos del sòl al delta del Llobregat.
La intensitat del color respon a una valoració subjectiva de la importància dels impactes o
interaccions entre les diferents unitats.
A la inversa, de la taula anterior es podrien deduir els serveis que presten cadascuna de
les unitats d’usos del sòl. Així, el paper dels espais lliures com a esmorteïdors dels
impactes difusos d’infraestructures i espais urbans, com a reservoris de biodiversitat, com
a proveïdors de paisatge (entès com a recurs estètic, identitari i utilitari per a l’ús públic)
es pot fer ben evident.
2.4. La recuperació de la biodiversitat
La gestió pública activa de la biodiversitat en els espais naturals preexistents o creats com
a compensacions ambientals de les infraestructures pot aportar èxits indiscutibles.
Aquesta gestió compta en el seu favor amb el fet que els hàbitats típicament deltaics
(aiguamolls, riparis i comunitats dunars) són molt làbils i mostren uns tempos de
recuperació i naturalització molt curts en relació amb altres tipologies d’hàbitats com ara
els forestals. En són exemples d’èxits d’aquesta gestió en pro de la biodiversitat la
recuperació de les comunitats dunars a les platges del Prat i de Viladecans, la composició
inicial extraordinàriament diversa de les comunitats vegetals d’algunes de les noves
masses d’aigua creades, com ara l’estany de cal Tet, el procés de recuperació de les
comunitats vegetals i animals del tram deltaic del Llobregat o la resposta positiva de
l’ornitofauna nidificant en els nous hàbitats que inclou la recuperació d’espècies sensibles
i la colonització d’espècies abans absents. De totes maneres, un balanç complet encara
és prematur, tot i que ja es poden treure algunes conclusions (Box 2). Caldrà veure què
succeeix amb les espècies més exigents i menys tolerants a la fragmentació dels hàbitats
i la pressió antròpica en general. I, també, com es pot abordar la conservació de les
comunitats i dels processos ecològics.

Box 2 Evolució de les espècies ornítiques nidificants als espais de nova creació del Delta en el
període 2008-2014: llums i ombres.
Des del moment de la finalització de les obres de construcció de la nova llera del tram final del riu
Llobregat i d'adequació de l'espai natural associat (estany de cal Tet, calaixos de depuració i platja
de ca l'Arana) i, especialment, des de l'inici de la gestió d'aquest espai per part del Consorci per a
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta l'any 2006, un dels objectius prioritaris ha
estat afavorir la recuperació de la comunitat d'aus aquàtiques, especialment de la nidificant.
Malgrat l'existència d'hàbitats adequats i de mesures de gestió directa, tres problemes s'han
revelat com a significatius pel seu impacte: els usos humans irregulars, la presència de
depredadors oportunistes i la qualitat de les aigües.
En la platja de ca l'Arana, d'unes 30 ha, tancada a l'ús públic i coberta de salobrars, basses
temporals i permanents, sorrals costaners i comunitats arbustives de rereduna, dos impactes han
estat determinants: la presència de depredadors oportunistes (arribats al Delta fent servir el riu

com a connector biològic: guineus, senglars i visons americans o presents anteriorment com rates,
gavians argentats i garses) i la presència humana (pescadors, passejants i navegants). Aquests
dos factors combinats han frenat la colonització d'espècies litorals singulars com el bec d'alena, el
xatrac menut, la garsa de mar, la perdiu de mar i la gavina corsa que es va iniciar l'any 2008. Les
mesures de gestió aplicades (pastors elèctrics, vigilància) no han estat suficients, fins el punt
d'eliminar pràcticament la presència d'aquestes espècies i de provocar el desplaçament d'una
d'elles, la gavina corsa, a una illa fluvial de la desembocadura del Llobregat (l'illa del molí), on els
mateixos impactes han provocat també un declivi accentuat entre 2014 i 2015.
L'estany de cal Tet, d'unes 10 ha, excavat l'any 2002, també va experimentar un procés de
colonització espontani per part de la vegetació helofítica, els macròfits i la fauna aquàtica, entre
ella espècies ornítiques piscívores com els cabussons emplomallats, els cabussets i herbívores
com les fotges. De totes maneres, l'entrada d'aigua reutilitzada per alimentar l'estany, procedent
del sistema terciari de la depuradora del Prat, amb una càrrega notable de nutrients malgrat el
tractament en origen i el seu pas pel filtre verd dels calaixos de depuració, combinada amb la
proliferació de peixos brostejadors (carpes) van empobrir els prats de macròfits de l'estany
ràpidament i consegüentment les comunitats ornítiques nidificants. A partir de l'any 2011, es tancà
aquesta connexió, l'estany s'alimentà exclusivament de l'aqüífer i de la precipitació i la situació
començà a revertir. A títol d'exemple, la població de fotges arribà a les 85 parelles l'any 2014.
Pel que respecta als calaixos de depuració (un hàbitat helofític de 17 ha) dissenyat per actuar de
filtre verd, l'evolució va ser paral·lela a la de l'estany de cal Tet. A partir de març de 2014 només
van passar a rebre aigua d'excedents agrícoles i la millora de qualitat i de la comunitat ornítica ha
estat notable. El mateix any 2014, 30 parelles de polla blava, 50 de fotja i 13 d'agró roig varen criar
als calaixos de depuració.
La conclusió evident és que la gestió (activa, integrada i avaluable) dels hàbitats actuals del Delta
és imprescindible per garantir la conservació de la biodiversitat i, eventualment, assolir una millora,
donada la seva minsa extensió i la complexitat de les pressions que reben

3. Els reptes futurs
La previsió dels reptes futurs per a la conservació de la biodiversitat al Delta ha de tenir
en compte quines pressions entre les existents actualment s'agreujaran en el futur (més
impacte derivat de l'ús públic intensiu, més presència d'espècies invasores, menys
connectivitat biològica, més fragmentació dels hàbitats, més contaminació atmosfèrica
etc), i ha d'incorporar també dos escenaris: les restriccions pressupostàries que
dificultaran els manteniments ordinaris dels espais naturals gestionats i les condicions
ambientals variables que imposarà el canvi climàtic global.
3.1. La gestió dels processos ecològics
Els principals processos ecològics dels ecosistemes són el cicle de l'aigua i dels nutrients,
el flux de l'energia i la dinàmica de les comunitats.
La gestió del cicle de l'aigua al Delta té una gran complexitat derivada de la interacció
entre els diferents compartiments (xarxa de reg i de drenatge, zones humides, riu,
aqüífers i mar) i les transformacions territorials dels últims anys. En el cas de les zones
humides, el seu funcionament hidrològic ha patit els canvis en els usos del sòl provocats
pel desenvolupament de les infraestructures i el creixement de les zones urbanes,
provocant alteracions qualitatives i quantitatives severes. En són exemples paradigmàtics
els estanys de la Ricarda o del Remolar. En el cas de la Ricarda, aquest estany sempre
ha tingut un dèficit de qualitat de l'aigua a causa de l'aportació de nutrients per part dels
canals de reg i drenatge que hi desguassaven. Amb l'ampliació de l'Aeroport s’hi ha sumat
una alteració dràstica del règim hídric, a causa de l’ocupació de la seva conca agrícola de
drenatge. Abans de les obres, l'estany rebia un cabal d'uns 1500m3 /dia, dels quals un
40% procedien de l'escorrentia superficial. Amb l'ampliació aeroportuària es va
interrompre l'entrada d'aigua superficial, amb el consegüent impacte en el funcionament
hidrològic de l'estany. Això ha provocat una menor renovació de l'aigua, un empitjorament
de l'estat tròfic i una menor connexió de l'estany amb el mar. Les mesures correctores
aplicades fins el moment, com ara l'aportació suplementària d'aigües de la planta
depuradora del Prat, o més recentment, d’aigües procedents del drenatge i de pous de
l’aqüífer de l’Aeroport no han aconseguit més que mantenir amb prou feines els nivells de
l'estany, sense revertir els problemes de qualitat crònics.

El cas del Remolar és el contrari, ja que la urbanització de l'entorn ha provocat un
increment dels cabals aportats a l'estany, fet que fa que actui més com a canal de
drenatge que com a aiguamoll protegit.
Els nutrients representen un problema molt important en les zones humides que es
tradueixen en un estat d'hipertròfia crònica en la majoria d'estanys i basses, tret d'alguns
que no reben aportacions superficials com les basses de la platja de ca l'Arana o la
Magarola. La contaminació difusa causada per l'escorrentia agrícola i el drenatge de les
zones urbanitzades és la principal responsable. Per tant, les accions s'han d'encaminar a
reduir aquesta entrada de nutrients mitjançant un menor ús d’adobs en l'agricultura, la
creació de filtres verds, dipòsits anti-DSU...
La dinàmica de les comunitats naturals depèn, entre altres factors, del grau de pertorbació
que pateixen. La protecció legal d'una part important dels espais naturals del Delta
iniciada l'any 1987 i les actuacions de restauració i gestió d'hàbitats realitzades han ajudat
a la millora en la composició i estructura de diverses comunitats naturals, com ara les
psammòfiles o les pinedes litorals.
3.2. La gestió de la biodiversitat
El futur ens planteja un Delta gestionat intensivament per afavorir la biodiversitat, amb el
focus centrat òbviament més en afavorir la qualitat (espècies sensibles o amenaçades
globalment) que la quantitat, donada la migradesa de les superfícies disponibles i els
condicionants territorials existents. Com a contrapartida, aquest escenari de gestió
intensiva ens planteja uns espais molt intervinguts, de manteniment car. El balanç? Potser
un Delta massa semblant a un jardí? El problema és saber si existeix una altra alternativa.
Les polítiques de conservació de la biodiversitat no s'ha de reduir als espais naturals,
també han d'incloure els espais agrícoles i periurbans, els quals alberguen moltes
espècies i són clau per al manteniment de la diversitat de flora i fauna. S’han de gestionar
els espais lliures del conjunt del Delta com una unitat territorial indestriable, tenint en
compte les particularitats que el seu aprofitament humà determina en cada cas.
3.3. Les espècies invasores
La UICN considera les invasions biològiques com la segona causa més important
d'extinció d'espècies al món, després de la destrucció d'hàbitats.
A Catalunya s'han catalogat un total de 1067 espècies exòtiques, de les quals un 10%
s'han classificat com a invasores, pel seu impacte negatiu en les espècies autòctones i els
ecosistemes (Andreu & Pino, 2013). Com era d'esperar, la màxima concentració
d'espècies exòtiques, i també d'invasores, es dóna al voltant de la ciutat de Barcelona i
els espais naturals adjacents, com ara el delta del Llobregat.
El caràcter invasiu pot provocar el desplaçament de les espècies autòctones i canvis en
l'estructura i composició dels ecosistemes, a més d'impactes sòcio - econòmics.
Al Delta, les espècies invasores es sumen a les importants pressions que afecten els
espais naturals. En molts casos, eradicar-les és una batalla perduda a causa de la
impossibilitat de controlar-les. S'han catalogat un total de 69 espècies invasores al Delta:
51 de plantes, 7 d'invertebrats i 11 de vertebrats.
És especialment preocupant el cas de les espècies vegetals, propagades a partir de les
zones urbanitzades i enjardinades i que, en molts casos, han dominat el paisatge deltaic,
com ara els canyars que ocupen els marges del riu i els canals o els prats d'herba de la
Pampa en conreus abandonats i erms.
Pel que fa a la fauna invasora, podem destacar quatre espècies: la carpa, la gambúsia, la
tortuga de Florida i la cotorreta de pit gris, que tenen un important impacte en els espais
que han colonitzat. És especialment preocupant el cas de les dues espècies de peixos,
que han colonitzat tots els medis aquàtics amb poblacions molt importants, i han provocat
(en el cas de la carpa) un increment del grau d'eutròfia i l'empobriment de la biocenosi de
les masses d'aigua.
3.4. L’ús públic
La predicció que podem fer amb més seguretat és la que atany a l’ús públic. Clarament
anirà a més. La població deltaica, com hem dit anteriorment, ja ha redescobert el Delta
com a espai útil per al lleure quotidià, essencial per millorar la seva qualitat de vida.

Paral·lelament, l’educació ambiental té unes perspectives immillorables, enfortides per la
disponibilitat de nous espais recuperats (espais naturals de cal Tet a la nova llera del riu,
pineda de can Camins, estany de la Murtra etc) disponibles per a més de la meitat de la
població escolar del país a menys de mitja hora en autocar. De fet, si analitzem aquest
fenomen detalladament ens adonarem que l’ús públic, en definitiva la identificació de les
poblacions deltaica i metropolitana amb els espais lliures del Delta i la seva potencialitat
és el factor clau per garantir la seva preservació futura, més que no pas la presència de
determinades espècies o comunitats amenaçades.
Cal assegurar que el model d'ús públic dels espais naturals no comprometi la seva
conservació, en aquest sentit s'ha de definir la capacitat d'acollida i els usos compatibles
a cada espai. L’aprovació, llargament esperada, del Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge serà una eina imprescindible per a l'ordenació de l'ús públic del
Delta.
4. Corolari
Sembla evident, a hores d'ara, que la consolidació del mosaic d'usos en què s'ha convertit
el Delta és l’única alternativa per a la conservació de la seva biodiversitat. Això implica la
necessitat de plantejar una gestió integral del territori que redueixi les pressions que reben
els elements més fràgils del mosaic.
La frontera entre espais naturals i agrícoles, sempre difusa, s'ha d'esborrar definitivament
i s'ha de reivindicar el paper de tots els espais lliures del Delta (naturals, agrícoles i
periurbans) per a la conservació de la biodiversitat.
La pregunta és òbvia: pot funcionar ni que sigui raonablement aquest model basat en un
mosaic escleròtic d’usos del sòl contradictoris amb tantes tensions territorials? És
sostenible un model sustentat en una gestió intensiva dels espais naturals, cara i exigent?
La resposta no ho és tant. Probablement només el temps ens ho pot dir.
El problema és si en tindrem de temps per esbrinar-ho. Quan encara s’estan desplegant
els últims elements del model territorial basat en l’acord institucional del Pla Delta del
1994, hi ha qui ja planteja superar l’escenari inacabat. Hi ha veus que proposen superar
l’estatus quo actual i establir un monocultiu d’infraestructures del transport al Delta,
superant totes les barreres físiques, socials i ambientals. Obliden que això implica no
només un conflicte directe amb els espais naturals protegits i agrícoles sinó també amb
les opcions d’equilibri territorial i de millora de la qualitat de vida de la població local. Un
altre exemple molt revelador ha estat la implantació fallida d'Eurovegas. Aquest
macroprojecte, impulsat i beneït pel govern català, hagués representat una transformació
territorial devastadora, amb la urbanització d'unes 800 ha de terreny agrícola. Tot i que la
seva ombra s'ha esvaït, una seqüela directa d'escala molt menor i amb caràcter
compensatori de les expectatives urbanitzadores frustrades s'ha acabat aprovant en
forma de Pla Director Urbanístic l'any 2015.
Des del territori es veu amb preocupació la imatge de terreny disponible que alguns
sectors econòmics i polítics tenen dels espais agrícoles i naturals del Delta. Hem
d’impulsar urgentment la seva percepció com una infraestructura territorial imprescindible,
que forneix serveis ambientals, paisatgístics i socials de primer ordre per a la població
metropolitana.
Referències
ANDREU, J. & PINO, J. 2013. El projecte EXOCAT. Informe 2013. CREAF. Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de
Catalunya.AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA (1997) Actualització de la
Memòria Resum del Pla Director del port de Barcelona. APB
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
& ESTUDI RAMON FOLCH (2015) Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic del Prat de
Llobregat 2016-2020.
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA (1999) Estudio de la influencia de la
ampliación del Puerto de Barcelona y del nuevo encauzamiento del río Llobregat en las
playas situadas al sur del Delta. APB

BARREDA, M.L.; GARCIA, J.; SERRET, C. (1994) Història de Sant Boi de Llobregat.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat/Pórtico.
CAMPMANY J (2003) La colonització del delta occidental del Llobregat (Gavà i
Castelldefels) al segle XVIII: un fracàs econòmic i social. Pedralbes, 23, 682-702
CAZORLA, B. ( 2012) La necessària pervivència de l’horta. Salvem el Delta del Llobregat
(juliol, pàg. 2-5).
CODINA, J. (1966) Delta del Llobregat. La gent del fang. El Prat: 965-1967. Montblanc.
Granollers, 241 pp.
CODINA, J. (1971) El delta del Llobregat i Barcelona. Gèneres i formes de vida dels
segles XVI al XX. Edicions Ariel. Esplugues de Llobregat.
ESTEBAN, P. (1989) Itinerari de natura pel delta del Llobregat. Llibre del mestre /Llibre de
l'alumne. Ajuntament del Prat de Llobregat.
ESTEBAN, P. (2006) La transformació humana del delta del Llobregat i la seva incidència
metropolitana. Seminari Els Marges Urbans. Departament de Geografia Humana.
Universitat de Barcelona.
FABRÓ, I.; GÓMEZ, M. I RODÉS, A. (1989) Terra i propietat: La transformació del camp
pratenc al segle XIX. La Impremta. El Prat de Llobregat.
FERRER, J.; GASCÓN, E.; RABELLA, R. & SAVÉ, R. (1986) El medi natural al Prat. 6
volums. Ajuntament del Prat de Llobregat.
FERRET, J. (2010) L'exportació de carxofes i enciams al Prat (1919-1971). XII Curs
d'Història d'Amics del Prat. El Prat de Llobregat.
GÀMEZ, D (2007) Sequence Stratigraphy as a tool for water resources management in
alluvial coastal aquifers: application to the Llobregat delta (Barcelona, Spain). Tesi
Doctoral. inèdita. Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Universitat Politècnica
de Catalunya. Barcelona
GÓMEZ, D. (1990) Projecte “Delta del Llobregat” una proposta pedagògica per convertir
el Delta en una escola de natura. Delta, 135: 12. El Prat de Llobregat.
GÓMEZ, M. (2010) La formació d'una ciutat: El Prat de Llobregat. Ajuntament del Prat de
Llobregat.
GUTIÉRREZ, R & ESTEBAN, P. (1989) Projecte Delta del Llobregat. Propostes per a la
conservació, la gestió i la utilització social dels espais naturals del Delta del Llobregat.
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural. Ajuntament del Prat de Llobregat.
GUTIÉRREZ, R.; MARQUÈS, E. & SAINZ, C. (1992) De natura, en tenim. Quatre itineraris
per Viladecans. Ajuntament de Viladecans.
IZQUIERDO, P. 1997. Presència humana i formació del Delta del Llobregat. Un
enfocament arqueològic. In: Actes del I Curs d’Història del Prat, 1996: El Prat de
Llobregat: des de la formació del Delta fins al segle XX: 1-24. Amics d’El Prat. El Prat de
Llobregat.
MARQUÉS, M.A. (1984) Les formacions quaternàries del delta del Llobregat. Arxius de la
Secció de Ciències, 71: 208 p. Institut d'Estudis Catalans: Barcelona.
PANAREDA, J.M. & SANS, J. 2002. Les basses de Can Dimoni, Sant Boi. Delta del
Llobregat. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
PINO, J. 2000. Evolució de la línia de costa del Delta del Llobregat entre els anys 1956 i
1999 utilitzant ortofotografies aèries. Ajuntament del Prat de Llobregat, informe inèdit.
PINO, J. et al. 2006. Proposta d'un sistema d'indicadors per al seguiment de la
biodiversitat al municipi del Prat de Llobregat. Ajuntament del Prat de Llobregat, informe
inèdit.
POU, M. 1998. Un Paradís desconegut. Avui diumenge (15 de novembre, pàg. 12-17).
Barcelona.
ROGER, R. (1996) El Pla del Delta del Llobregat. El Temps ambiental, 13: 6.

SANAHUJA, D. (2002) Història de Viladecans, terra de pagesos i senyors. Els temps
medievals. Ajuntament de Viladecans
SEGUI, J.M. & FLOR, N. 2015. Seguiment de l'estat ecològic de les principals masses
d'aigua del Delta del Llobregat. Consorci per a la Conservació i la Gestió dels Espais
Naturals del Delta del Llobregat, informe inèdit.
SOLER-VIDAL J (1969). L’expansió dels cultius gavanencs i la rompuda de les Marines,
Col·lecció Brugués. Museu Municipal de Gavà. Gavà.
VALVERDE, A. (1998) Evolución histórica, origen y significación de la pineda litoral del
delta del Llobregat. I (siglos XVI-XIX). Spartina 3: 63-101.

El Delta del Llobregat, un espai natural periurbà
Pau Esteban

Un Delta metropolità

El riu i el seu Delta

Font: Gàmez
2007

Un Delta molt jove

La complexitat del Delta neix del
pòsit que han deixat les fases de la
seva història.
Res escapa a la petjada humana
en el Delta.
De territori hostil i despoblat a nus
de comunicacions.

Durant segles, una difícil supervivència al Delta

Finals del segle XIX: els canals de reg arriben al Delta

L’apogeu agrícola

Primer terç del segle XX: la indústria arriba al Delta

Últim terç del segle XX: degradació ambiental

Últim terç del segle XX: col·lapse sedimentari

8

8

1. Desviament del riu
2. Zona d’Activitats Logístiques 9
7
3. Ampliació del Port
10
4. Depuradora
5. Dessalinitzadora
6. Aeroport ampliat
7. Noves carreteres
8. Ferrocarrils-Metro
10
9. Desenvolupament urbà
10. Espais naturals, espais lliures i Parc Agrari
7
8

8

8

9

7

7

10

1
2

10

8

6

4

7
10

5

3

El Pla Delta: l’hegemonia de les infraestructures logístiques (segle XXI)

La tensió territorial creixent: la urbanització del Delta

El mosaic del Delta avui
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El marc del nou Reglament de disciplina urbanística: llicències i protecció de la legalitat.
Marc Darder i Solé, cap de Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística de la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
La incidència del planejament urbanístic en les zones inundables.
Lluís Xavier Godé i Lanao, responsable del Departament de Planificació i Ordenació de
l’Espai Fluvial de la Generalitat de Catalunya.
Conflictes de veïnatge de les indústries de risc.
Jordi Catà, tècnic del Servei de Planificació i Gestió del risc de la Direcció General de
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
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Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, publicat al DOGC número 6.623, de 15 de maig de 2014.

“La voluntat és revisar el desplegament reglamentari d’aquesta part de l’urbanisme de manera que
s’evitin les inèrcies que l’anquilosen des de fa anys, amb plena consciència de la seva importància. Tots
els esforços dels poders públics per planificar el desenvolupament urbà del territori i per executar allò
que planifiquen serien estèrils si no disposessin (i utilitzessin) dels instruments jurídics necessaris per a
prevenir o corregir el seu incompliment.”
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VIES D’ACTUACIÓ
Modificació legal: La Llei del Territori

Nou Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Elaboració de Plans directors urbanístics: modificació del PDUSC, Pla directors dels masets

Impuls de la millora en l’actuació dels operadors i poders públics:
- Atorgament de llicències com a primer filtre (ABANS)

- Rigor procedimental en la tramitació d’expedients de protecció (DURANT)
- Execució dels actes administratius (DESPRÉS)
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Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, publicat al
DOGC número 5686, de 5 d’agost de 2010, consolidat amb les modificacions introduïdes per:
•
•

Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
publicat al DOGC 4682, de 24 de juliol de 2006.
•

•
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La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
publicada al DOGC 6077, de 29 de febrer de 2012.
La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, publicada al DOGC 5931, de
29 de juliol de 2011.

Derogats els articles 23.1.c), 47.3, 47.4, 48.2, 49.3, 50.5, 52.3, 53, 54, 55.5, 56, relatius a
l’instrument previ a la llicència (PEU o autorització).
Derogats els articles 57, 58 i 62 i Disposició transitòria vuitena, relatius als procediments
d’autorització en SNU.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, publicat al DOGC número 6623, de 15 de maig de 2014.
•

Derogats articles 5.1, 5.2, 6 i 71
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APORTACIONS EN SNU LLEI 3/2012 (Preàmbul)
Afavorir la conservació i la recuperació del patrimoni rural, d’incentivar la reactivació econòmica i el
desenvolupament del món rural:
1.

Ampliació dels usos admissibles en masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció i
rehabilitació.

2.

Catalogació d’altres edificacions existents, anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de
planejament urbanístic general.

3.

Preservació i la recuperació d’antigues edificacions amb valors arquitectònics i patrimonials que
contribueixen al manteniment de la memòria històrica de pràctiques ramaderes o agrícoles
(bordes a l’Aran o masets i casetes de camp a les Terres de l’Ebre).

4.

Admissió de la rehabilitació de les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte
ambiental o paisatgístic negatiu.
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5.

Simplificació del procediment per a l’autorització d’obres en les masies i altres edificacions rurals
catalogades i de les noves construccions lligades a activitats rústiques.

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES

6.

Flexibilització del règim aplicable a les instal·lacions industrials preexistents en sòl no
urbanitzable, amb possibilitat d’ampliació de les que van ésser implantades legalment i que puguin
justificar l’interès social de l’activitat en termes econòmics i de llocs de treball.
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Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 6830,
13 de març de 2015. Articles 76 i 77:
• Introducció de la lletra g) a l’article 47.6 del DL 1/2010, relativa a “construccions destinades a
l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en masies, cases rurals i altres construccions prèvies a
la primera figura de planejament que calgui recuperar (art. 47.3 a) i b)), mitjançant PEU.
• Incorporació d’apartat 8 bis, a l’article 47, amb el text següent: “L’habitatge d’ús turístic és
compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat.” Ampliació del concepte de
“construccions auxiliars”.
• Introducció de paràgraf a la lletra d) de l’article 120.1 del Text refós, pel que fa la possibilitat
d’imputar costos de redacció de planejaments que comporten increments d’aprofitament.
• Modificació apartat 3 de l’article 122, relatiu a les facultats de les entitats urbanístiques en el
sistema d’actuació per reparcel·lació (quotes, i possibilitat d’ajornament i fraccionament els
pagaments).
• Modificació apartat 5 de l’article 122, relatiu a la capacitat de l’administració per a constrenyir
el patrimoni a les persones deutores, en supòsits d’incompliment del deure de conservació i
urbanització.
• Modificació disposició final tercera, per a l’allargament de la suspensió per a presentar el full
d’apreuament i adreçar-se al Jurat d’expropiació, fins al 31 de desembre de 2015.
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Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (DOGC 6920, de 24 de
juliol de 2015). Article 22:
• Introducció de l’apartat 8 a l’article 9 del DL 1/2010, que prohibeix l’establiment de
condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés i exercici d’activitats
econòmiques (Principis de la Directiva de serveis comunitària)
• Modificació de l’article 187:
• 187.1 Actes subjectes a llicència (nous):
d) Primera utilització i ocupació parcial dels edificis (article 71.2.b) RPLU)
e) Canvi d’ús a residencial dels edificis (article 71.2.d) RPLU)
h) Instal·lació hivernacles amb murs perimetrals > 1m
k) Instal·lació d’infraestructures de subministraments, llevat de xarxes de
comunicacions electròniques subjectes a declaració responsable

• 187.2 Actes subjectes a llicència, amb excepcions art. 187 ter:
a) Intervencions en béns sota protecció patrimonial o urbanística (art. 33 RPLU)
b) Usos i obres provisionals
c) Actes citats a l’article 187 bis que es duguin a terme en SNU o SUND
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Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Article 22:
•

Modificació de l’article 187:
•

187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia:
a) Obres de nova planta i rehabilitacions, modificacions i demolició d’existents
que no requereixen projecte tècnic segons LOE *(article 71.2.a RPLU)
b) Primera utilització i ocupació dels edificis (article 71.1.a RPLU)
c) Canvi d’ús d’edificis i instal·lacions, excepte a residencial (article 71.1.c RPLU)
d) Construcció o la instal·lació de murs i tanques (art. 187.2. j LUC)
e) Cartells i tanques de propaganda visibles en via pública (art. 187.2.o LUC)
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f) Operacions jurídiques altres que règim de propietat horitzontal, que comporten
un increment del nombre d’habitatges, establiments o elements
d’aprofitament privatiu (art. 187.2.r LUC)
g) Actes subjectes a intervenció en SNU emparats per art.48 o PEU, que no
requereixin projecte, segons LOE *
(*) Poden requerir projecte segons art. 33 Decret 64/2014, de 13 de maig.
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Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Article 22:
•

Modificació de l’article 187:
•

187 ter. Actes no subjectes a intervenció (ni llicència ni comunicació):
a)

Obres d’urbanització incloses en plans o projectes urbanització (187.4.a
LUC)

b)

Parcel·lacions incloses en projectes de reparcel·lació (187.4.b LUC)

c)

Actes en acompliment ordre d’execució o restauració, si incorporen projecte
tècnic (187.4.c LUC)

d)

En SNU i SUND:
•

Moviments de terra, obertura i pavimentació de camins i tala de
masses arbòries executats a l’empara d’instrument forestal o
intervenció de l’administració forestal i de medi ambient

•

Tala de masses arbòries executades sota la intervenció
d’administració competent en protecció domini públic i medi
ambient
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EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ. CONCEPTE. (Preàmbul)
Protecció de la legalitat urbanística, entesa en sentit ampli i, per tant, comprensiva de tots
els instruments d’intervenció administrativa orientats a defensar l’ordenament jurídic
urbanístic, ja siguin de naturalesa preventiva, com la llicència urbanística prèvia, o de
naturalesa reactiva davant la seva vulneració.

El Reglament desplega:
• Els títols sisè i setè de la Llei d’urbanisme, relatius a la intervenció en l’edificació i l’ús
del sòl i del subsòl i a la protecció de la legalitat urbanística respectivament, en tant que
part de l’ordenament jurídic urbanístic que regula els instruments d’intervenció
administrativa destinats a mantenir l’ordre social en la matèria.
• Els articles 48, 49, 50 i 54 de la Llei d’urbanisme (títol segon), relatius als procediments
d’autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no
delimitat i d’obres i usos provisionals.
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EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ. CONCEPTE. (Preàmbul)
Objectiu: una eina operativa que doni solució a les situacions que es plantegen a la pràctica
Criteri de partença:
Replantejament global de les previsions reglamentàries:
• Per adaptar-se a les noves determinacions legals:
TRLS estatal de 2008
Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística de 2007
Modificacions legals en Llei de mesures fiscals i administratives de 2009
Modificació LU de 2012
• Per aglutinar totes les determinacions de la LU pròpies d’un desenvolupament reglamentari
que permetin abordar una futura norma legal menys reglamentària
• Per modificar aquells aspectes que no es considerin prou ben regulats o de manera
incompleta
• Per regular nous aspectes que es trobin a faltar
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• Per simplificar, sistematitzar i millorar la redacció de la regulació vigent.
Procés d’elaboració amb participació de grup de treball de tècnics municipals
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ESTRUCTURA REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ
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LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (Art. 4, 5 RPLU)

Definició i objecte
I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
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I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
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I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS
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Comprovació, abans de l’execució material, de l’adequació dels actes a:

• L’ordenament jurídic urbanístic, i
• Els requisits de la legislació sectorial, quan aquesta ho prevegi

Actes subjectes a llicència (DEROGAT)
• Els predeterminats per la Llei d’Urbanisme (article 187), i
• Els de primera utilització i ocupació parcials dels edificis i construccions:
o Nova planta
o Ampliacions de les existents
o Obres de canvi d’ús, o de gran reforma o rehabilitació que interrompin l’ocupació
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1)

Els que estableix la LUC (projectes urbanització, parcel·lacions incloses en projectes de reparcel·lació,
obres emparades en ordres d’execució o restauració)

I. LES LLICÈNCIES

2)

Actes subjectes a comunicació prèvia:

I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS
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III.1. PARTICULARITATS
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La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Regulació que feia la Llei
d’urbanisme (3/2012) resta suspesa pel TC, el Reglament s’acull a la possibilitat reconeguda per la
Llei estatal de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

•

Obres que no s’ajustin al projecte tècnic autoritzat però que no l’alterin substancialment.

•

Canvi d’ús i les obres vinculants al desenvolupament d’activitats d’acord amb la legislació
sectorial no precisen de llicència (determinades activitats comercials minoristes, Llei estatal
12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis).

•

Els actes que determinin les ordenances municipals. Amb les següents excepcions:
•
•
•
•
•

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES

•

3)

Obres que requereixen projecte tècnic, segons LOE
Primera utilització i ocupació parcials
Parcel·lacions urbanístiques
Canvi d’ús a residencial
Usos i obres provisionals en SNU

Actes subjectes a la declaració responsable (legislació estatal, article 34 Llei 9/2014, de
telecomunicacions)
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COMUNICACIÓ PRÈVIA (Art. 72 - 74 RPLU)
Presentació
•

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

•
•

Abans de començar (documentació exigida pel RPLU en casos específics, ordenances o legislació
sectorial)
Advertiment de no iniciació als interessats en supòsits que la comunicació no reuneixi requisits
Habilitació des de la presentació de la comunicació (i dels documents requerits), a excepció d’allò
que estableixin:
•
Ordenances d’acord amb legislació local (possible dilació efectivitat admès per ROAS)
•
RPLU: 1 mes per a llicències de primera ocupació (article 71.1.a Reglament)

Terminis per execució d’obres
•
•
•

S’han d’establir els terminis màxims per iniciar i finir (del contrari no són valides)
Terminis proporcionals a l’entitat de les obres. Possibilitat de pròrroga abans del finiment, per a
la meitat del termini
Si fineixen: inhabilitació per a fer obres (no es requereix acte exprés)
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Dades de la comunicació
•
•

Administració facultada per a verificar dades
Inexactitud, falsedat o omissió essencials: impossibilitat de continuar, prèvia audiència
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DIVISIÓ DELS TERRENYS (Art. 196 TRLU, art. 18 RPLU)

En sòl no urbanitzable es poden dividir sempre que la superfície dels lots resultants sigui:
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I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS
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•

Igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o que

•

Si no assoleixen la superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys
contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu
o forestal corresponent.

En sòl urbà
Es poden dividir solars en lots, que han de tenir també la consideració de solars o agrupar-se
immediatament per a constituir-ne de nous. Tots han de complir condicions d’edificabilitat.
En sòl urbanitzable

Mentre no s’aprovi inicialment l’instrument de gestió igual que SNU. Un cop aprovat, no
s’admeten divisions.
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DIVISIÓ DELS TERRENYS. EXCEPCIONS EN SNU (Art. 18, 19, 20, 21 RPLU)
El lot resultant podrà ser inferior a la unitat mínima quan estigui vinculat funcionalment a alguna
actuació autoritzada entre les previstes a:

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
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I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES

•

L’article 47.3 de la Llei d’urbanisme, quan el pla
urbanístic que identifica la construcció en el catàleg
corresponent prevegi expressament i
justificadament aquest lot per raó de les seves
característiques particulars i garanteixi
l’accessibilitat dels lots resultants.

•

L’article 47.4 de la Llei d’urbanisme, relatiu a les
actuacions específiques d’interès públic.

•

En supòsits que l’administració competent segregui
els terrenys compresos en una finca afectada
parcialment per sistemes urbanístics, amb vista a
l’adquisició immediata del lot (expropiació forçosa).

•

En supòsits de divisió de terrenys compresos
parcialment en un àmbit d’actuació urbanística
(projecte reparcel·lació) o bé en terrenys que,
parcialment, tenen la condició de solar.

I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS
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PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES. CONCEPTE. (Art. 191, 194 TRLU, art. 25 RPLU)

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 instal·lacions per destinar-les a
usos urbans, o bé la implantació d’actes d’utilització propis del sòl urbà*.
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 o modificació* 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).

d) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal per parcel·les*.

(*) Aspectes introduïts per l’article 25 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
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PRESUMPCIÓ PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES (Art. 194 TRLU, art. 24 RPLU)
Es presumeix que hi ha parcel·lació urbanística en tota:
• Divisió o segregació, simultània o successiva, de terrenys.
• Alguna de les operacions a què fa referència l’article 25 del Reglament de Protecció de la
Legalitat urbanística.
quan no s'acrediti l'obtenció de la llicència prèvia o la declaració d’innecessarietat municipal.
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DIVISIÓ DELS TERRENYS. FISCALITZACIÓ PRÈVIA (Art. 25 - 29 RPLU)
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II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ

DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT (Art. 27 RPLU)

Quan una divisió o operació no constitueix parcel·lació urbanística segons l’article 25 del
RPLU, l’òrgan municipal competent per fiscalitzar-la prèviament ha de declarar innecessària
la llicència urbanística de parcel·lació en els supòsits següents:
•

Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de
conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la superfície mínima
exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de
superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal corresponent.

•

Quan la superfície d’algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida*,
amb l’informe favorable previ del departament competent en matèria
d’agricultura, d’acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu.

En altres supòsits que no constitueixin parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent
ha de manifestar-ne la disconformitat amb el règim de divisió de terrenys.
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III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
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HABITUALS EN SNU

(*) D’acord amb la redacció de l’article 25 del Reglament, queden exclosos de fiscalització els supòsits
d’expropiació forçosa o projectes de reparcel·lació. Per tant, només és aplicable en casos de masies
catalogades, i instal·lacions d’interès públic.
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I. LES LLICÈNCIES

INCREMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES O ALTRES ELEMENTS PRIVATIUS (Art. 30 - 32 RPLU)
•
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•

•
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•

Operacions que comportin directament o indirectament un increment del nombre
d’habitatges / establiments / elements privatius respecte els autoritzats en llicència
anterior (places d’aparcament i trasters només si el planejament o ordenances els
regula)

Documentació necessària
•
•
•
•

I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS
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Llicència urbanística per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
i per a la formalització d’altres operacions jurídiques

Memòria justificativa
Plànols on constin els elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat
Proforma del document públic o privat

Resolució
•
•

En un mes
Ha d’incorporar una còpia certificada dels plànols en què constin els elements
susceptibles d’aprofitament privatiu independent
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES (Art. 33 RPLU)
Disposició derogatòria article 75.2 ROAS (supòsits llicència en què cal projecte tècnic)
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LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES (Art. 35 i 37 RPLU)

Obres que no s’ajusten al projecte autoritzat
•

Modificacions que no exigeixen nova llicència:
•
Per aplicació de LOE
•
No comporten alteració substancial (art. 33.2 RPLU)

•

Cal efectuar comunicació prèvia d’acord amb article 76 RPLU

Caducitat
•

Terminis
•
S’han de fixar proporcionats i advertir de la caducitat
•
Supletòriament, 1 any per a iniciar; 3 anys per acabar

•

Pròrroga
•
Automàtica per a la meitat del termini: sol·licitud justificada abans finiment

•

Justificació de l’inici o final de les obres
•
Cal presentar còpia de l’acta d’inici de les obres i certificat final d’obra
•
En supòsits que no es requereixi projecte, declaració responsable del titular

•

Caducitat automàtica pel transcurs del temps
•
S’ha de declarar amb audiència prèvia del titular, però els terminis s’han exhaurit i
no es poden continuar les obres (efectes declaratius, no constitutius)
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LLICÈNCIES CONDICIONADES A L’EXECUCIÓ SIMULTÀNIA D’OBRES D’URBANITZACIÓ
(Art. 39 - 41 RPLU)
•

Només es poden edificar els solars, llevat que es garanteixi execució simultània

•

En PAU cal:
•
•
•
•

• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS
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Projecte de reparcel·lació inscrit al RP
Que es prevegi la condició de solar a l’acabament de l’edificació, ateses les obres
d’urbanització pendents (del PAU, o de les fases)
Que les obres d’urbanització i edificació no s’interfereixin greument
Que s’hagi donat audiència al promotor de les obres d’urbanització, als executors
i a l'administració actuant (si no és competent per atorgar la llicència)

•

Garantia del 100% de les obres pendents d’execució o les que corresponen a la propietat,
si els terrenys formen part d’un PAU

•

No es poden ocupar les edificacions fins a la recepció de les obres d’urbanització
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PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PARCIALS D’EDIFICIS NO ACABATS (Art. 43 - 44 RPLU)
•

Requisits
•

Que l’obra hagi estat íntegrament executada d’acord amb el projecte autoritzat
(obres legalment implantades)

•

Que l’estat d’execució permeti la seva utilització amb independència de la part de
l’edifici o la construcció no acabats

•

Que la utilització i ocupació parcials i l’acabament de les obres no s’interfereixin
greument

•

Altres que puguin establir les ordenances

•

Termini d’un mes per atorgar llicència
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APROVACIÓ D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC (Art. 46 RPLU, DT15 LUC)
a) Càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, previstes expressament pel pla
d’ordenació urbanística municipal.

b) Infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives a sistemes
urbanístics generals de comunicacions o d’equipament comunitari
c) Altres actes, quan el pla especial és necessari per a desenvolupar les determinacions del
planejament territorial o del planejament urbanístic general.
d) Ampliació d’indústries implantades en sòl no urbanitzable, que no hagin cessat l’activitat,
degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la Llei 2/2002, que sigui necessària per la
continuació de l’activitat o per adequar-les a la normativa aplicable en matèria de prevenció i control
ambiental de les activitats (DT 15 LUC).
e) Noves construccions destinades a l’ampliació d’establiments hotelers autoritzats en masies, cases
rurals i altres construccions anteriors al primer planejament, que calgui rehabilitar (Llei 3/2015)
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a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la LUC
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b) Explotació de recursos naturals
c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin directament i
justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti
d) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, quan no està emparada en un
projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial.

e) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.

g) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, jaciments
paleontològics, punts geològics d’interès, aqüífers classificats o zones vulnerables o sensibles
declarades de conformitat amb la legislació aplicable.
h) La reconstrucció de masies i cases rurals, en absència de catàleg.
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TRAMITACIÓ PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA (Art. 49-56 RPLU)
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*
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(*) Segons l’article 56 RPLU, la vigència dels projectes d’actuació específica és d’1 any des de la notificació de l’aprovació
definitiva, o a petició raonada, en termini superior. La llicència s’ha de sol·licitar en aquest termini, sens perjudici de la
possibilitat de simultaneïtat facultat per l’article 56.3.
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TRAMITACIÓ PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA (Art. 49-56 RPLU)

Aprovació prèvia de l’ajuntament:
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La resolució ha de fixar, si s’escau:
•

Les condicions de caràcter urbanístic que calgui.

• Mesures de caràcter temporal amb desmantellament, a càrrec de la persona
interessada, de la instal·lació o construcció i la restitució del sòl al seu estat originari.
En supòsits d’iniciativa privada es pot imposar fiança o garantia amb import no
superior al pressupost estimat de l’adopció de les mesures correctores imposades. La
constitució de garantia davant l’ajuntament és condició inexcusable per a l’inici de les
obres, un cop autoritzat el projecte i atorgada la llicència.
El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 87.
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TRAMITACIÓ PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA (Art. 49-56 RPLU)
Aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme:

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES

La vigència del projecte és d’1 any, o el termini superior que fixi la CTU (art 56.1 RPLU).
La llicència i el projecte es poden tramitar simultàniament, però l’atorgament de la llicència resta
condicionat a l’aprovació del projecte (art. 56.3 RPLU)
La resolució ha de (art. 55.2 RPLU):

-

Avaluar la idoneïtat i la suficiència dels criteris o les mesures adoptades a l’estudi
d’impacte i integració paisatgística preceptiu i ha de fixar les mesures escaients
per millorar la implantació de l’actuació en el paisatge.

-

Fixar les mesures correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la fragmentació
d’espais agraris i les condicions de caràcter urbanístic que calguin, el compliment
de les quals s’ha de garantir adequadament.

I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ
II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU
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APROVACIÓ D’UN PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. EXCEPCIONS (Art. 48 RPLU)
a) Obres d’escassa entitat o superfície de sòl afectada, en els supòsits següents:
•
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• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

•

b) Les ampliacions que no superin el 30% d’obres preexistents i autoritzades amb l’aprovació prèvia
d’un projecte d’actuació específica.
c) Les següents actuacions en obres legalment implantades:
•
•

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ
II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU

Instal·lació d’elements energètics, ambientals o altres serveis en la cara exterior de la
coberta o de les parets que envolten les obres implantades legalment.
Instal·lacions soterrades de connexió de les obres implantades legalment a les xarxes de
subministrament de serveis.

Obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre de la cota natural del terreny.
Obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona
conservació de les construccions i instal·lacions, i les obres de millora d’aquests immobles,
sempre que no comportin el seu canvi d’ús o l’augment o distribució diferent del volum
edificat.

d) Les actuacions que afecten restes, jaciments, punts geològics aqüífers o zones vulnerables, quan:
•
•

Sigui preceptiu l’informe de la comissió territorial d’urbanisme per a l’atorgament de la
llicència urbanística.
Facin referència a una activitat ramadera preexistent per adaptar les instal·lacions a les
exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, quan no comportin
un increment de la capacitat productiva.
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ACTUACIONS SUBJECTES A INFORME CTU PREVI LLICÈNCIA (Art. 59 RPLU)

a) La reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions a què fa referència
l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme, identificades en el catàleg corresponent.
b) Les següents actuacions contemplades en l’article 48 RPLU:
•
•
•

Instal·lació d’elements energètics, ambientals o altres serveis en la cara exterior de la
coberta o de les parets que envolten les obres implantades legalment.
Instal·lacions soterrades de connexió de les obres implantades legalment a les xarxes de
subministrament de serveis.
Les ampliacions que no superin el 30% de les obres preexistents i autoritzades amb
l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica.

c) La implantació d’obres pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica i les
ampliacions de les existents, si superen en conjunt els llindars que estableixin el planejament territorial i
l’urbanístic o, si no els estableixen, els següents: 500 m2 d’ocupació en planta, 1.000 m2 de sostre total
o 10 m d’alçària.

d) Les sol·licituds de llicències urbanístiques per ampliar obres preexistents, degudament autoritzades
d’acord amb la legislació anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, que no s’ajustin al
règim legal d’ús del sòl no urbanitzable vigent, expressament permeses pel planejament urbanístic
aplicable, aprovat definitivament abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002.
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TRAMITACIÓ CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES (Art. 49.2, 49.3 TRLU, art. 61, 62 RPLU)
Exempció d’informes de la CTU i del DAAR en supòsits de benestar animal
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47.3

REHABILITACIÓ DE MASIES I
CASES RURALS, ALTRES
CONSTRUCCIONS ANTERIORS AL
PRIMER PLANEJAMENT I
CONSTRUCCIONS RURALS EN DESÚS.

• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES

AMB INCLUSIÓ AL CATÀLEG I LLEVAT QUE ES PREVEGIN OBRES DE CONSERVACIÓ,
ADEQUACIÓ, MILLORAMENT O MANTENIMENT D'ÚS EXISTENT ADMÈS PER L'ORDENAMENT
URBANÍSTIC, EN QUIN CAS NOMÉS ÉS NECESSÀRIA LLICÈNCIA.

PROJECTE
(ART.48)

EN ABSÈNCIA DE CATÀLEG

PROJECTE
(ART.48)

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND

INFORME
(ART.50)

47.4

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
INTERÈS PÚBLIC

PEU

PRECEPTIU
SI EL PLANEJAMENT HO PREVEU EXPRESSAMENT
IMPLANTACIÓ INFRAESTRUCTURES NO PREVISTES AL PLANEJAMENT, RELATIVES A
SISTEMES GENERALS DE COMUNICACIONS O EQUIPAMENT COMUNITARI, NO EMPARADES
PER PROJECTE SECTORIAL EXECUTIU, VINCULANT PEL PLANEJAMENT GENERAL.

47.6.a)

CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS
PRÒPIES D'UNA ACTIVITAT
AGRÍCOLA O RAMADERA

INFORME
(ART.50)

Si HI HA SUPERACIÓ DE LLINDARS ESTABLERTS PEL PLANEJAMENT (MAI SUPERIORS ALS
FIXATS PER L’ARTICLE 68.8.d) DEL RLU), SEMPRE QUE AQUESTA NO PROVINGUI
D'AMPLIACIONS SOBRE ACTIVITATS PREEXISTENTS QUE TENEN COM A OBJECTE
L'ADAPTACIÓ A LEGISLACIÓ RAMADERA (SENSE INCREMENT DE CAPACITAT PRODUCTIVA).

47.6.a)

EXPLOTACIÓ RECURSOS NATURALS I
INSTAL·LACIONS VINCULADES

PROJECTE
(ART.48)

PRECEPTIU

47.6.b)

HABITATGE FAMILIAR I ALLOTJAMENT
TEMPORERS

PROJECTE
(ART.48)

PRECEPTIU

47.6.c)

PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA XARXA
VIÀRIA

PROJECTE
(ART. 48)

47.6.d)

CONSTRUCCIONS VINCULADES A LES
OBRES PÚBLIQUES

PROJECTE
(ART. 48)

47.6.e)

CÀMPINGS I APARCAMENT DE
CARAVANES I AUTOCARAVANES I
REMOLCS

PEU

PRECEPTIU, I PREVIST PER PLANEJAMENT GENERAL.

47.6.f)

CONSTRUCCIONS AUXILIARS TURISME
RURAL

PROJECTE
(ART.48)

PRECEPTIU

49.1.c)

OBERTURA DE CAMINS

PROJECTE
(ART. 48)

SI L'ACTUACIÓ NO ESTÀ INTEGRADA EN PROJECTE D'ACTUACIÓ APROVAT D’ACORD AMB
LEGISLACIÓ SECTORIAL.

I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

PRECEPTIU

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ
II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU

PRECEPTIU
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USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL (ART. 53, 54 TRLU).
• En els terrenys compresos:
- en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística
(PAU), és a dir, en sòl urbà no consolidat o sòl urbanitzable, o
- en terrenys destinats a sistemes urbanístics, en tota classe de sòls,

mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.
• Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de
desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, sense que, en cap cas, els
afectats tinguin dret a percebre indemnització.
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USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL. USOS ADMESOS (ART. 53, 54 TRLU)

a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles.
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b) La prestació de serveis particulars als ciutadans.
c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades.
d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.
f) En les construccions i les instal·lacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la
zona urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes
construccions i instal·lacions estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent
d’usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest article amb les
limitacions que estableix l’article 108.
Només es poden autoritzar les obres provisionals vinculades als usos amunt descrits, i els vinculats
a activitats econòmiques preexistents.
No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no urbanitzable, els
usos disconformes amb aquest règim de sòl.
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L’autorització d’usos i obres provisionals municipal resta supeditada a:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada al
seu estat originari, equivalent al pressupost de les obres de reposició.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats
expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut
de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.
Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades
expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat
amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància
registral.
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Article 199 del Text refós de la Llei d’Urbanisme

Totes les accions o les omissions que presumptament comportin vulneració de les determinacions
contingudes en aquesta Llei, en el planejament urbanístic o en les ordenances urbanístiques, han de
donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i subsegüentment, a la incoació
d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística.

La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d’exercici preceptiu.
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EL REGLAMENT DE PLU. COORDINACIÓ COMPETÈNCIES (Art 104 – 106 RPLU)

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES

o Infraccions lleus: exercici exclusiu per part dels ajuntaments, llevat que concorrin amb
infraccions greus o molt greus.

o Infraccions greus i molt greus:
•

Criteri general: exercici preferent per part de l’Administració municipal i
subsidiari de la Generalitat.

•

Criteri especial: En sòl no urbanitzable o en terrenys reservats a sistemes
urbanístics generals, l’exercici de la potestat és preferent per part de
l’administració que incoï primer el procediment.

•

Àmbit metropolità: L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) actua si hi
ha inactivitat municipal i la Generalitat només si hi ha inactivitat de l’AMB
(Disposició addicional primera).

I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ
II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU
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Plans d’inspecció: possibilitat d’elaborar-ne per fixar les prioritats d’actuació de les administracions
competents en matèria de protecció de la legalitat urbanística.
Condició d’autoritat: Personal al servei de les administracions urbanístiques que de forma permanent
o circumstancial tingui encomanada la funció pública d’inspecció urbanística
Facultats dels inspectors:
 Entrada a la finca sense avís previ. Si és el domicili cal el consentiment exprés o autorització
judicial
 Practicar diligències investigació, examen o prova, com ara:
•
•
•
•

Reclamar identificació de les persones i justificació de la seva presència
Sol·licitar la compareixença dels presumptes responsables
Examinar els títols administratius habilitants
Realitzar amidaments i obtenir imatges

Col·laboració de les administracions:
 Facilitar l’accés als arxius per comprovar els fets i determinar els responsables.
 Els cossos de policia han de prestar auxili i col·laboració d’acord amb la legislació específica i
es pot reclamar amb antelació quan es prevegi obstrucció a la inspecció
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Actes d’inspecció: Documents públics on consten els fets comprovats directament en les actuacions
inspectores

 Lloc i data de l’actuació
 Identificació de la persona inspectora i de les persones presents en l’actuació amb les
seves manifestacions
 Identificació de la finca o l’obra objecte de la inspecció
 Descripció dels fets constatats
 Es poden annexar plànols, fotografies o qualsevol document públic o privat
Informes d’inspecció:
 Poden fer-s’hi constar també les dades requerides per les actes
 Han de valorar si els fets comprovats d’acord amb la classificació i qualificació urbanística i
resta normativa aplicable poden vulnerar les seves determinacions
Valor probatori de les actes i els informes:
 Els fets directament constatats tenen valor probatori sense perjudici de les proves que els
interessats puguin aportar. També els constatats per altres funcionaris amb condició
d’autoritat
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PROCEDIMENT DE RESTAURACIÓ (Art. 112-122 RPLU)
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PROCEDIMENT DE RESTAURACIÓ (Art. 115 RPLU)
Causes de suspensió:
a) Pràctica de notificacions per edictes. En supòsits de diverses persones interessades, el
termini de suspensió finalitza quan es produeix la darrera notificació.
b) Requeriments de legalització, pel temps transcorregut entre la notificació del
requeriment i la resolució que atorgui o denegui el títol (o comunicació al DTES si el
procediment és autonòmic), o bé, si no s’atén el requeriment, quan es sobrepassen els
2 mesos.
c) Supòsits contemplats per la legislació de procediment administratiu comú (art.202
TRLU)
No constitueixen motiu de suspensió:

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ

-

Concurrència d’il·lícit penal (només en el sancionador)

II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

-

Presentació d’un programa de restauració o sol·licitud de restauració voluntària

-

Tramitació de modificacions del planejament urbanístic d’aplicació

-

Iniciació de les actuacions prèvies per part del DTES

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU

EL MARC DEL NOU REGLAMENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA: LLICÈNCIES I PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
IDEC, UNIVERSITAT POMPEU FABRA. 3 DE JUNY DE 2016
MARC DARDER SOLÉ, ARQUITECTE

0.PRESENTACIÓ
0.1. INTRODUCCIÓ
0.2. MARC URBANÍSTIC GENERAL
0.3. EL DECRET 64/2014

MESURES DE RESTAURACIÓ I PERSONES RESPONSABLES (Art 120 RPLU)
Mesures de restauració
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Enderrocament obres executades
Reposició a l’estat original de les edificacions (elements protegits, serveis públics)
Reposició dels terrenys al seu estat inicial
Cessament dels usos il·legals






Desallotjament de les persones usuàries i retirada de coses mobles relatives a usos il·legals
Execució de les obres necessàries per a impedir els usos il·legals
Cessament dels subministres de serveis o prohibició de la seva contractació
Prohibició de la primera utilització i ocupació dels edificis

Persones responsables
• Físiques o jurídiques, propietàries dels sòls
• Excepcionalment, persones usuàries no propietàries o companyies de serveis
• Les noves persones propietàries resten subrogades en l’obligació de restauració dictada

EL MARC DEL NOU REGLAMENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA: LLICÈNCIES I PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
IDEC, UNIVERSITAT POMPEU FABRA. 3 DE JUNY DE 2016
MARC DARDER SOLÉ, ARQUITECTE

0.PRESENTACIÓ
0.1. INTRODUCCIÓ
0.2. MARC URBANÍSTIC GENERAL
0.3. EL DECRET 64/2014

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ
II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU

Algunes pràctiques que poden ser inapropiades

Tramitar exclusivament el sancionador
“Non bis in idem” no aplicables a la restauració
Suspensions dels procediments per tramesa al Ministeri Fiscal
Reiteració d’audiències
Requeriments reiterats de legalització
Suspensions d’executivitat
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PRESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ I DE L’ORDRE DE RESTAURACIÓ (Art. 207 TRLU)
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L’acció de restauració prescriu als 6 anys, des del finiment de les actuacions il·lícites o cessament de
l’activitat.
Excepcions:
• Obres aturades = obres en curs
• Acció continuada
• Obres emparades en llicència declarada nul·la o anul·lable (art. 133 RPLU)
• Infraccions sense prescripció
1. Actes d’edificació nuls (art. 202 Llei 2/2002)
2. Vulneracions en sistema d’espais lliures públics o viari, o bé en SNU protegit
territorialment, sectorialment, o urbanísticament per un Pla director (art.207 Llei
Urbanisme).

L’ordre de restauració prescriu als 6 anys.
Excepcions:
• Inici de l’execució forçosa per l’administració, multes o execució subsidiària (art. 126 RPLU)
• Aprovació del programa de restauració per part de l’òrgan competent (art. 124 RPLU)
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PRESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ I DE L’ORDRE DE RESTAURACIÓ (Art. 202 LLEI 2/2002)
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Són nuls de ple dret:
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II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ
II.1. INSPECCIÓ URBANÍSTICA
II.2. PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
III.3. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES
III.1. PARTICULARITATS
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Els actes d’edificació i ús del sòl i del subsòl, que es duguin a terme sense llicència o ordre
d’execució en terrenys qualificats pel planejament com a zones verdes públiques o espais
lliures d’edificació de caràcter públic, i també aquells que es duguin a terme en SNU
incompatible amb la seva transformació (article 32.1a) primer Llei 2/2002).
Supòsits d’entrada en vigència del PEIN (1992), són imprescriptibles des del 2002 (entrada
en vigor de la Llei d’urbanisme).
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EXECUCIÓ DE LES ORDRES DE RESTAURACIÓ (Art. 123-129 RPLU)
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓ VOLUNTÀRIA (Art. 123-124 RPLU)

Termini presentació
Es pot sol·licitar en qualsevol moment previ a l’execució forçosa per part de l’administració (inclosa
la instrucció), davant l’òrgan competent.
Objecte
Establiment del termini necessari, justificadament, d’execució de la restauració.
Requisits

1. Presentació simultània de la llicència per a restaurar (amb coherència justificada amb el
programa).
2. Presentació del projecte tècnic d’obres, si s’escau.
3. Justificació del calendari d’execució material de la restauració.
4. La constitució d’una garantia a favor de l’òrgan competent, per un valor de fins el 100%
del pressupost d’execució (potestatiu de l’òrgan).
Aprovació
2 mesos des de la presentació de la documentació completa.
L’aprovació no suspèn el procediment de protecció en tràmit,
Impedeix l’execució forçosa de la restauració, mentre no se n’acrediti l' incompliment.
Interrupció del termini de prescripció de l’ordre de restauració.
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EXECUCIÓ DE LES ORDRES DE RESTAURACIÓ (Art 125 – 129 RPLU)

Executivitat de les ordres de restauració

• Ordres executives des del moment en què es dicten. S’ha d’atorgar expressament termini
per a l’execució voluntària

Execució forçosa
• D’obligat compliment un cop exhaurit el termini voluntari
• Dos mitjans d’execució: multes coercitives o execució subsidiària
• Les multes només podran ser imposades abans del finiment de la meitat del termini de
prescripció de l’ordre (3 anys).
• Les multes per quanties de 300 a 3.000€ (no són sancions).
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• L’inici de l’execució forçosa (en qualsevol dels dos mitjans possibles) interromp el termini
de prescripció de l’ordre de restauració.
• La manca de recursos econòmics en l’execució forçosa? (6 anys de termini + liquidació
provisional prèvia a la restauració).
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PROCEDIMENT SANCIONADOR (Art. 112-122 RPLU)
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EXECUTIVITAT I EXECUCIÓ DE LES SANCIONS (Art 151 – 152 RPLU)
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EL REGLAMENT DE PLU. DETERMINACIÓ DE LES SANCIONS (Art 137, 138 RPLU)

Principis que regeixen l’establiment d’una fórmula:

• Igualtat. Supressió de greuges comparatius entre sancions imposades per diverses
administracions davant de fets idèntics.
• Simplicitat. Establiment d’un mecanisme de fàcil aplicació i comprensió.
• Proporcionalitat. Atenció per aspectes sensibles en la determinació de la infracció
com són l’entitat econòmica dels fets, la fàcil retirada dels elements o el volum
aparent de la infracció.
• Atenció per a l’àmplia casuística que es pot produir (cossos construïts,
instal·lacions, activitats, alteracions topogràfiques, etc.)
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QUANTIA DE LES SANCIONS (Art 219 TRLU)

Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer
• Infraccions lleus fins a 3.000 €

• Infraccions greus fins a 150.000 €
• Infraccions molt greus fins a 1.500.000 €
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Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) (article219)
• Infraccions lleus de 300 a 3.000 €
• Infraccions greus de 3.001 a 30.000 €
• Infraccions molt greus de 30.001 a 500.000 €
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PRESCRIPCIONS (Art 227 i 207 TRLU)
PRESCRICIÓ DE LA INFRACCIÓ.
Molt greus 6 anys
Greus 4 anys
Lleus 2 anys
Pel que fa al sòl no urbanitzable no prescriu en els terrenys que han de ser classificats com a sòl no
urbanitzable en aplicació de l’article 32a. TRLU.

PRESCRIPCIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE LA SANCIÓ.
Molt greus 3 anys
Greus 2 anys
Lleus 1anys
Pel que fa al sòl no urbanitzable no prescriu en els terrenys que han de ser classificats com a sòl no
urbanitzable en aplicació de l’article 32a. TRLU.
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PRESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ DE RESTAURACIÓ I DE L’ORDRE DE RESTAURACIÓ DICTADA.
L’acció de restauració prescriu als 6 anys.
L’ordre de restauració prescriu als 6 anys.
Pel que fa al sòl no urbanitzable no prescriu l’acció de restauració ni l’ordre de restauració en el
terrenys que el planejament urbanístic ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del
que disposa l’article 32.a del TRLU.
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EL REGLAMENT DE PLU. DETERMINACIÓ DE LES SANCIONS (Art 137, 138 RPLU)

Establiment d’una fórmula per calcular l’import de la major part de sancions, composada per diversos
factors:
•Volum (V) de l’edificació, instal·lació o construcció.

•Un mòdul regulador (MR) que s’aplica al volum edificat o a la superfície de sòl
afectada.
• Un factor relatiu a la gravetat de la infracció (G): lleu, greu o molt greu.
• Un factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat (C).
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M= V x MR x G x C
M= V x (50 – 10) x (1 – 2 – 4) x (0,75 – 1,25)
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II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ

M= VS x MR x G x C

(MR) MÒDUL REGULADOR. Valors possibles:



MR = 50, si es tracta de volum d’obres afectades per la infracció.
MR = 37,5. Es redueix un 25%, si es tracta d’obres fàcilment desmuntables i
traslladables a un altre indret (mobile homes, caravanes, barracons, etc.)



MR = 10, si es tracta de superfície de sòl afectada per infracció (pavimentacions, soleres, etc.)

Supòsits especials (art.139.d).
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MR = 5, en tanques, conduccions per a transport de fluids i altres obres amb disposició
horitzontal, amb secció transversal màxima < 0,1m2.

III. REVISIÓ DE LLICÈNCIES

MR = 1, en tanques, conduccions per a transport de fluids i altres obres amb disposició
horitzontal, totes elles soterrades, amb secció transversal màxima < 0,1m2.

III.1. PARTICULARITATS
III.2. EXÀMEN A LES LLICÈNCIES MÉS
HABITUALS EN SNU
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(G) FACTORS RELATIUS A LA GRAVETAT DE LA INFRACCIÓ. Valors possibles:

G = 1, si es tracta d’infraccions lleus.
G = 2, si es tracta d’infraccions greus.

G = 4, si es tracta d’infraccions molt greus.

(C) CIRCUMSTÀNCIES QUE MODULEN LA RESPONSABILITAT. Valors possibles:
0,75 < C < 1,25, en funció de si s’aprecien agreujants o atenuants, segons article 136 RPLU.
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REVISIÓ TÍTOLS NULS I ANUL·LABLES (Art. 130-133 RPLU)
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SUBMISSIÓ A L’ESCRUTINI DEL CIUTADÀ
Article 12 del Text refós de la Llei d’Urbanisme

I. LES LLICÈNCIES
I.1. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA /
COMUNICACIÓ PRÈVIA
I.2. DIVISIÓ DE TERRENYS (RÈGIM,
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA I
FISCALITZACIÓ)
I.3. INCREMENT NOMBRE HABITATGES
I.4. LLICÈNCIES PER EXECUCIÓ D’OBRES
I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND
• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

Qualsevol ciutadà o ciutadana, en exercici de l’acció pública en matèria d’urbanisme, pot exigir davant
els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa el compliment de la legislació
i del planejament urbanístics.
L’acció pública, si és motivada per l’execució d’obres que es considerin il·legals, es pot exercir mentre se’n
perllongui l’execució i , posteriorment, fins al venciment dels terminis de prescripció determinats per la
Llei d’urbanisme.

Efectes de l’acció pública
Instar a la revisió de llicències i d’altres títols administratius habilitants
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Instar a les execucions de sentències i davant inactivitats
Instar a la incoació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística
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La llicència com a procediment de control tècnic i jurídic preventiu. Caràcter reglat.
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• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES
I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

• Tràmit SNU

• Projecte i requisits formals
• Compliment paràmetres urbanístics
• Proporcionalitat
• Vinculació funcional
• Tipologia
• Condició d’agricultor
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• Normativa sectorial (unitat mínima de conreu)

• Errades procedimentals
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Projecte tècnic d’obres
Obres que en requereixen: totes aquelles compreses en l’àmbit d’aplicació de la legislació
sobre ordenació de l’edificació, així com aquelles que afectin:
•
•
•
•
•

Els fonaments o els elements estructurals.
El volum o les superfícies construïdes.
L’ús urbanístic.
El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent.
Elements protegits dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció
patrimonial cultural o urbanística.

Contingut del projecte:
•
•

El de la Llei d’ordenació de l’edificació si és una obra inclosa en el seu àmbit
d’aplicació.
Documentació escrita i gràfica necessària per definir i establir les característiques
tècniques de les obres amb el grau de detall suficient per permetre comprovar llur
adequació a les determinacions urbanístiques i sectorials aplicables.
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OBRES QUE NO S’AJUSTEN AL PROJECTE AUTORITZAT (Art. 35 RPLU)

Es poden dur a terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat mitjançant comunicació prèvia
regulada a l’article 76 del RPLU, sempre que comportin una alteració substancial, és a dir, qualsevol
actuació que afecti:

•

Fonaments o elements estructurals.

•

Volums o superfícies construïdes.

•

L’ús urbanístic.

•

El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent.

•

Elements objecte de protecció patrimonial cultural o urbanística.
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MASIES (Art. 47.3a TRLU)
Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
•

f ARQUIT Edifici principal d'un mas, especialment quan té una certa importància per les
seves dimensions i les seves característiques arquitectòniques.

•

La masia és una construcció amb certa antiguitat i construcció de tipus tradicional, que
es troba constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, i vinculada en origen a
una explotació agropecuària i/o forestal.
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CASES RURALS (Art. 47.3a TRLU)
Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
•

Construccions tradicionals d’habitatges com masoveries, cases de pagès, etc.

•

Altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar
no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua i de secà,
les estacions ferroviàries, les bòviles, les instal·lacions pre industrials, les antigues
centrals hidroelèctriques, etc.
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EXÀMEN ESPECÍFIC LLICÈNCIES MÉS HABITUALS (Art 50.2, 57.2 RPLU).

0.1. INTRODUCCIÓ
0.2. MARC URBANÍSTIC GENERAL
0.3. EL DECRET 64/2014

I. LES LLICÈNCIES

Aspectes doctrina jurisprudencial en supòsits de revisió de llicència:
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I.5. LLICÈNCIES EN SNU I SUND

-

Vinculació funcional a una explotació.

-

Proporcionalitat en relació a la producció.

-

Unitat mínima de conreu.

• PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS
•ACTUACIONS ESPECÍFQUES
• LLICÈNCIES

-

Aspectes tipològics (absència de condicions habitabilitat).

I.6. LLICÈNCIES D’USOS I OBRES
PROVISIONALS

En tràmits d’actuacions associades directament a explotació rústica (en fase
d’aprovació de projecte d’actuació específica i en fase de llicència), a la memòria
justificativa de l’actuació s’ha de:
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-

Identificar l’explotació,
Descriure els mitjans materials i humans que la integren
Descriure el procés productiu
Justificar, entre d’altres, la vinculació necessària de l’actuació
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II. ELS PROCEDIMENTS DE PROTECCIÓ

MASIES I CASES RURALS, CAUSES PRESERVACIÓ (Art. 47.3a TRLU)

Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tinguin un valor
arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics singulars.
Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; rellevància de l’ús en la història; influència
en la configuració dels assentaments en el territori, etc.
Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals
pròpies.
Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret antropizat o no, amb valor
reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la seva
exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic.
Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació de la
població.
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Preàmbul Llei 2/2002, de 14 de març , d’urbanisme. “També correspon al planejament d'incorporar,
si escau, el catàleg de les edificacions preexistents en sòl no urbanitzable que calgui recuperar per a
l'ús d'habitatge o ús turístic de caràcter rural.”
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ALTRES CONSTRUCCIONS REHABILITABLES (Art. 47.3b i c TRLU)

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per
raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.
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La incidència del planejament
urbanístic en les zones inundables

Institut d’Educació Contínua
Lluís Godé. Cap de Departament de Planificació i Ordenació
de l’Espai Fluvial. Agència Catalana de l’Aigua.
Barcelona, 3 de juny de 2016

Els espais fluvials
• Els espais fluvials no són solament els ocupats
normalment per les aigües sinó el conjunt d’espais que,
encara que molt ocasionalment, es poden ocupar durant
episodis extraordinaris d’avingudes o fruit de processos
naturals de tipus morfològic.
• Els rius no són elements estàtics i al llarg de la història
són susceptibles de modificar de forma natural el seu
recorregut, obrint nous camins i tancant de vells.
• Aquest conjunt d’espais, susceptibles de ser ocupats
pels cursos d’aigua és el que anomenem “territori
fluvial”, “espai de llibertat”, “espai de mobilitat” o “espai
fluvial”.
• La correcta identificació i delimitació d’aquests espais i
la regulació dels usos admissibles en ells és una eina
molt important de cara a la prevenció dels danys en
inundacions i la preservació dels ecosistemes associats.

Simulació hidràulica d’un passat recent

Situació morfodinàmica i hidràulica actual

Vol aeri 2002- La Tordera la Batllòria

Els rius, de tant en tant, poden créixer fortament de cabal

En avingudes els rius tendeixen a recuperar el seu espai natural
original

ELS RIUS, ELEMENTS DINÀMICS

EROSIÓ DE PILES

CANVI EN EL PERFIL LONGITUDINAL:
INCISIÓ DEL LLIT

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

MORFODINÀMICA: EVOLUCIÓ EN PLANTA DEL RIU

Confluència d’Arbúcies
(1915- 1967- 1993)
Variabilitat en la direcció i
el nombre braços.

ELS RIUS, ELEMENTS DINÀMICS

Canvis en el llit del riu
Llobregat al seu pas per
Cornellà del Llobregat

Canvi en el llit de la riera de
les Arenes al seu pas pel
municipi de Terrassa

Aiguabarreig de la riera
de Santa Coloma i la
Tordera

Abans la riera incidia més
paral·lela i ara més directa,
erosionant la zona de l’esglèsia
de Sant Cebrià de Fogars de la
Selva.
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Període de retorn
Freqüència estadística amb la que es produeix la inundació. Es
calcula en base a la probabilitat (P) de que un esdeveniment d’un
determinat període de retorn (T), pugui ocórrer com a mínim un
vegada en un interval de temps (t)determinat.
P = 1 – (1 – 1 ) t
T

0,2

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Directiva 2007/60/CE i transposició pel Reial decret 903/2010
d’avaluació i gestió del risc d’inundacions
Objectiu generals normatius

Avaluar el risc

Conèixer el risc, és a dir delimitar les zones
inundables, si es pot freqüència (períodes de
retorn) i perillositat ( calats, velocitats, etc...) i
anàlisi de la vulnerabilitat

Gestionar el
risc

No es poden ni s’han d’eliminar les
inundacions. S’han d’evitar danys inassumibles
tot mantenint aspectes positius (recàrrega
d’aqüífers, fertilització de conreus, morfologia
natural, etc…)

Mesures
estructurals o
de gestió

Les mesures a adoptar no necessàriament han
de ser de tipus estructurals. Poden també ser
purament de gestió (plans d’autoprotecció i
evacuació, etc.)

Aprendre a conviure amb el risc d’inundació
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Reial decret 903/2010 d’avaluació i gestió del risc d’inundacions
Fases cícliques (cada 6 anys)
Nom Fase

Objectiu

APRI

Avaluació
Preliminar
del Risc
d´Inundació

Determinar les Àrees del
territori sotmeses a un Risc
Potencial Significatiu o
provable d´Inundació (ARPSI)

MAPRI

Mapes de
Perillositat
i de Risc

PGRI

Plans de
Gestió del
Risc
d’Inundació

Elaborar els mapes amb les
condiciones de risc i perillositat
com a mínim dels trams
identificats a l’APRI
Reduir les conseqüències
potencials adverses de la
inundació per a la salut humana, el
medi ambient, el patrimoni cultural,
l'activitat econòmica, i establiment
d'instruments adequats de gestió
del risc

Sigles

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

Termini

2011
2018

2013
2019

2015
2021
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Continguts del PGRI
Classificació de les mesures d’acord al Real decret 903/2010

Restauració
Millora drenatge

Del comportament natural de la zona inundable
Millora del drenatge d’infraestructures lineals

Predicció

Millora de la predicció d’avingudes

Protecció Civil

Mesures de protecció civil (autoprotecció, alerta,
emergència, evacuació,....)

Ordenació

Ordenació del territori i urbanisme

Assegurances

Promoció d’assegurances especialment les agràries

Estructurals

Mesures que impliquen intervencions físiques

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

Marc normatiu relacionat
Introdueix la zonificació de l’espai fluvial, dins les
zones inundables, i estableix uns criteris d’ocupació i
usos admissibles.
Modifica RD 849/1986 d’11 d’abril introdueix nous criteris
no només hidràulics en la delimitació probable del DPH i
preveu posar a disposició publica la informació sobre
Reglament DPH zones inundables (SNCZI). Defineix també la zona de
servitud introduint funcions ambientals i la de policia,
RD 9/2008
ampliable aquesta amb la zona de flux preferent (ZFP).
Prevista nova modificació concretant activitats
(RDPH)
vulnerables en ZFP.
RD 903/2010 de Inclou a més de les exigències de la directiva, la
de delimitar en els trams ARPSI, el DPH,
transposició de lalanecessitat
zona de servitud i la zona de policia. Hi han països
directiva (RDI)
que no tenen DPH.
Reglament Llei
Urbanisme (RLU)

Normativa de
protecció civil
Pla de gestió del districte
de conca fluvial de
Catalunya

Plans especials de gestió d’emergències a nivell
regional (INUNCAT), local (PAM) o d’autoprotecció
d’una activitat (PAU)
Inclou determinacions normatives
complementàries a les considerades bàsiques
estatals.
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Figures previstes pel RDPH i usos admissibles

Zonificació

DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC

Objectiu
Preservació de
DPH, prevenció del
deteriorament dels
ecosistemes
aquàtics i protecció
del règim de
corrents.

ZONA DE
SERVITUD

Protecció i
vigilància DPH

ZONA DE
POLICIA

Evitar ocupacions
no adequades dels
àmbits laterals DPH

Delimitació
Màximes crescudes
ordinàries. Característiques
geomorfològiques,
ecològiques, cartogràfiques,
fotogràfiques, dades
històriques, hidrològiques i
hidràuliques.
5 m des del DPH
probable.
Mínim de 100 m des del DPH
probable. Ampliable a Zona
de Flux Preferent (ZFP).

18

Usos
En general no es
permet cap ús llevats
dels associats a la
preservació
ambiental i del règim
de corrent.
Protecció ecosistema i DPH
Accés i vigilància fluvial, pas
vianants, amarratge o varat.
Dins de la ZFP activitats no
vulnerables front avingudes i
que no distorsionin corrents

Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH)

Figures previstes pel RLU i usos admissibles

19

Zonificació

Objectiu

ZONA
FLUVIAL

Preservació de la qualitat
de l’aigua i dels
ecosistemes associats a
la llera

Es delimita a
partir de la Q10
matisada

No es permet cap ús llevats
dels associats a la
preservació ambiental i del
règim de corrents

SISTEMA
HÍDRIC

Via preferent de desguàs
i acumulació d’aigua en
avinguda

Es delimita a
partir del Q100
matisada

Cap construcció amb
alteració del règim de
corrents

ZONA
INUNDABLE PER
EPISODIS
EXTRAORDINARIS

Definir la zona
potencialment inundable
per Q500

És la delimitació de
la zona definida a
partir de Q500
segons el RDPH

Possible construcció i
edificació amb
condicions

Delimitació

Usos

Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PMH)
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On està la informació?
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Com es pot consultar?
Totes les informacions bàsiques son fàcilment
consultables per a qualsevol usuari, amb independència
del seu nivell de coneixements específics hidrològics o
hidràulics.
En general els documents son PDF, a excepció del Visor,
que requereix una certa interacció, en tot cas senzilla,
fàcil de realitzar si es veuen i expliquen casos pràctics,
com farem avui.
La consulta del Visor, i d’alguns documents, si que
requereix unes explicacions prèvies sobre definicions
normatives, hidràuliques (RDPH) i urbanístiques (RLU),
dels espais fluvials.
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Localitzador del Visor
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Aspectes pràctics del Visor
Si no es coneix prou bé el territori s’aconsella començar fent una cerca
per Localitzador (TM) i seguidament activar la Gestió de Capes

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Aspectes pràctics del Visor
Si no es coneix prou bé el territori s’aconsella començar pel
Topogràfic segons escala atès que es visualitzen ciutats, carreteres i
altres referències que ajuden a la localització. Posteriorment es pot
emprar, per a millor valoració de la realitat, l’Ortofoto

Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Consulta de delimitació de zones inundables i
zonificació dels espais fluvials
La delimitació de les zones inundables per a diferents períodes
de retorn inclou:
● La màxima crescuda ordinària (MCO): fluctua entre 2 a 7 anys
• 10 anys
• 25 anys
• 50 anys
• 100 anys
• 500 anys
La zonificació dels espais fluvials inclou la delimitació de:
-Domini públic hidràulic
-Zona de servitud
- Zona de policia
-Zona fluvial
-Sistema hídric
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials
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Conclusions
-Els planejaments urbanístics han de tenir molt en compte la inundabilitat. D’acord
amb les normatives, un planejament urbanístic pot ser inviable, al menys
parcialment, a causa de la inundabilitat.
-Són vàries les normatives que incideixen en la problemàtica de la inundabilitat i
cada cop més rigoroses.
-Es disposa d’informació de zones inundables en molts dels cursos principals de
Catalunya. Als altres cursos serà el promotor el que hagi de fer un estudi
d’inundabilitat d’àmbit local seguint els criteris tècnics de l’ACA.
-La consulta d’informació sobre inundabilitat és en general força senzilla sense
requerir grans coneixements específics.
-Són d’interès els següents enllaços sobre inundabilitat:
-http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html
-http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx?SNCZI
Consulta i ús bàsic de la informació disponible d’espais fluvials

SerniEi

T¡ordc Locd

Corurucres oe VEÍNATGE

DE

les lruoúsrnles oe Rlsc

Jord¡ Catá Contreras
Técn¡c del Servei de Gestió del R¡sc i Planificac¡ó
Direcc¡ó General de Protecció C¡vil
Barcelona, 3 deju¡y de 2016

(S

...hi ha confr¡cles de veinatge amb les indústries de risc?
-Ep¡sod¡s d'olors
-Molésties puntuals
-Possibles conseqüéncies de l'expos¡ció a subst¿nc¡es perjudicials a llarg termini
-lnconveniéncia estéticá
-Percepció del risc

Fenomen N.l.M.B.Y.

I
Una part d'aquests conflictes passen per l'urbanisme i l'ordenació territorial.

Situacions actuals

Situacions actuals

Situac¡ons actuals

Situacions actuals

(s
S¡tuacions actuals

Situac¡ons actuals

(s
Situacions actuals

(s
Rebéncies normatives
Llel ¡lrl997 Llei de Protecció Clvll
Artide 13
[...] les aciuac¡ons de les adm¡nisüacions pl]bl¡quqs [...] hao d'ásser orientades
a la reducc¡ó del risc.

Article 14
[...] la legislac¡ó urbanística i de plan¡ficació tenitorial [...] han de ien¡Í en compte
les necessilab de potecció cMl.

Docret logi3laüu 112010 tsxt Refós de la Lle¡ d'Urbanbme
'19 Directius per al planeiament urbanfstic
Les adm¡nistracions amb competéncies en matéria urbanfstica han de vetllar
per [...] la preservac¡ó enfront dels ñscos naturals i tecnológ¡cs..

Artide

[...] está prohib¡t urbaniEar ¡ edificar en zones ¡nundables
risc per a la seguretat ¡ el benestar de les p€rsones.

¡

en altres zones de

(s
Releéncies normatives
Décrci 305/2006
Article 5 D¡reclriu de preservac¡ó ftont als riscos naturals i tecnológics
El planejament urbanlsüc ha de pemetre assolir uns nivells adequats de
protecc¡ó enfont als riscos naturals ¡ tecnológics. L'ordenac¡ó de la implantació i
la distribuc¡ó dels usos per part del planejament urbanfstic ¡ les ordenances
munic¡pals han de pre\reure les lim¡tacions i mesures necessáries per garant¡r la
seguretat i la salut de les persones [...]

Llei 612009 d'avaluacló amb¡ental de plans ¡ programes
Annex 2
Un dels criteris que s'han de seguir per edoptar la dec¡sió préüa d'avaluació
amb¡ental són els diferenb riscos que poden abctar les persones o al medi
ambient i el valor i la vulnerab¡l¡tat de la zona probablement abclada,
particularment la població humana aleclada per riscos de protecc¡ó civil.

(S
Rehréncies normatives
Real decr€to 8¿t0/20'15 (dsroga l'anterior RO 125411999)
Article 14 Planificac¡ó de l'ús del sól
Els órgans competents [...] vetllaran p€rqU¿ es tinguin en compte els objeclius
de prevenc¡ó d'accidents greus i del¡mitac¡ó de les seves conseqüénc¡gs en
I'assignac¡ó o util¡¿ació del sól miqangant el control de [...] les noves obres [...]
com ara vies de comun¡cació, llocs freqüentab pel públic o zones per a
v¡vendes. A més, els polit¡ques d'assignació del sÓl tindran en compte la
necessitat de mantenir les d¡stáncies adequades entre [ ..] els esiabliments ¡ [...]
les zones de vivenda, les zones freqúentades pel públ¡c [...] a fi de no
augmentar els riscos per a les persones.

(s
Quin és I'origen d'aquesta normativa?
Es pot considerar l'origen l'accident a la població de Seveso (ltália, a 15km de
M¡lano) al 1976.

I

(s
Tot i el control que estableix aquesta normativa de prevenció d'acc¡dents greus
-anomenada nomativa Seveso-, s'han prodult acc¡dents greus
Enschede (Paiios Ba¡).os).

-rffi=foubse (Franee).

"---7-=---

(s
L'urbanisme i la planificac¡ó tenitorial tenen una part de la responsab¡l¡tat pel
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1. Introducció
La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC) no és, en realitat, una llei nova, sinó una reforma de la Llei 30/1992 (LRJPAC)
destinada sobretot a impulsar la tramitació electrònica del procediment administratiu i a superar la
tramitació en paper.
L’LPAC dóna continuïtat en els seus aspectes fonamentals a la regulació precedent i no comporta
canvis de gran relleu, centrant-se a integrar a la llei sobre procediment administratiu comú els
preceptes relatius al procediment administratiu electrònic fins ara continguts a la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAE), que es deroga1.
Tanmateix, tampoc no es pot dir que sigui una mera refosa de l’LRJPAC i la LAE. D’una banda,
perquè introdueix molts canvis en la regulació del procediment electrònic i, de l’altra, perquè aprofita
l’ocasió per dur a terme una revisió general de l’LRJPAC i incorporar-hi un gran nombre de
modificacions, petites i no tan petites. Hi ha molt pocs preceptes nous, però també són molt pocs els
preceptes que no presenten cap canvi respecte la seva redacció anterior.
Atesa la dificultat d’advertir molts d’aquests canvis, m’ha semblat convenient confeccionar aquest
document, que enumera de manera esquemàtica, sense valorar-los, tots aquells que tenen un mínim
contingut substantiu. Es ressalten en cursiva les novetats al meu parer més importants, i que valoraré
succintament a la meva presentació oral.

1

Una reforma ambiciosa de l’LRJPAC hauria pogut anar molt més lluny i tenir en compte, en particular, el Llibre III del
Codi ReNEUAL de procediment administratiu de la Unió Europea (CReNEUAL), un codi acadèmic elaborat per una
xarxa important de professors de diversos països europeus i que pretén identificar les millors pràctiques de les diverses
codificacions nacionals existents i del dret i la jurisprudència de la UE: Mir Puigpelat, Oriol; Hofmann, Herwig C. H.;
Schneider, Jens-Peter; Ziller, Jacques; Auby, Jean-Bernard; Craig, Paul; Curtin, Deirdre; della Cananea, Giacinto;
Galetta, Diana-Urania; Mendes, Joana; Stelkens, Ulrich; Wierzbowski, Marek (dir.), Código ReNEUAL de procedimiento
administrativo de la Unión Europea, Madrid, INAP, 2015 (traducció de la versió original anglesa ReNEUAL Model
Rules on EU Administrative Procedure, version for online publication, 2014), disponible a
http://www.ub.edu/dadmin/OriolMir/Publicacions/Codigo_ReNEUAL_de_procedimiento_administrativo_de_la_UE.pdf.
Concretament, penso que aquest Codi hauria pogut inspirar una reforma ambiciosa de l’estructura de la llei, d’alguns
conceptes bàsics (com els d’interessat, acte administratiu o autoritat pública: art. I-4.5 i III-2 CReNEUAL), que inclogués
la figura de l’agent responsable del procediment (art. III-7 CReNEUAL) i reforcés els drets d’informació de la ciutadania
i dels interessats (art. III-4, III-5, III-6.3 i III-30.2 CReNEUAL), que contingués algunes disposicions més detallades
sobre els procediments competitius (art. III-6.4 CReNEUAL, remetent al Llibre IV sobre el procediment competitiu
d’adjudicació de contractes) i sobre la potestat d’inspecció (art. III-18 a III-21 CReNEUAL), que recollís expressament el
deure d’investigació imparcial i diligent (art. III-10.1 CReNEUAL), contingués una regulació més detallada i sobretot
més substantiva de tràmits fonamentals com el dret d’accés a l’expedient, el dret d’audiència, la informació pública o el
deure de motivació (art. III-22, III-23, III-24, III-25 i III-29 CReNEUAL), es replantegés la tècnica del silenci
administratiu i modernitzés la regulació de la revisió d’ofici (art. III-35 i III-36 CReNEUAL). Els funcionaris nacionals
poden en tot cas trobar inspiració en el Codi pel que fa a aquells aspectes de la tramitació del procediment en què
gaudeixin d’un cert marge de discrecionalitat.
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El document pretén ser així una guia de lectura introductòria a l’LPAC. Segueix l’estructura de la
nova llei, que coincideix pràcticament amb la de l’LRJPAC i resulta, per tant, familiar per a tots els
operadors jurídics.

2. Estructura i terminologia de l’LPAC
L’LPAC té la mateixa estructura que l’LRJPAC, llevat dels canvis següents:
-

Els Títols I i II LRJPAC, destinats a les relacions interadministratives i els òrgans
administratius (incloent la regulació bàsica dels òrgans col·legiats i de
l’abstenció/recusació), s’han traslladat a la nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic (LRJSP). També s’hi ha traslladat l’art. 3 LRJPAC sobre els
principis generals d’actuació de les administracions

-

Al Títol I (anterior Títol III LRJPAC), sobre els interessats, s’afegeix un nou Capítol II sobre
la identificació i la signatura (electrònica) dels interessats

-

Al Títol III (anterior Títol V LRJPAC), sobre els actes administratius, se suprimeix el Capítol
I sobre les disposicions administratives. Els preceptes d’aquest Capítol passen a incorporar-se
al nou Títol VI relatiu a la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària

-

Al Títol IV (anterior Títol VI LRJPAC), sobre el procediment administratiu comú, s’ha afegit
un nou Capítol I, d’un sol precepte, relatiu als drets dels interessats en el procediment. Aquest
precepte incorpora els drets que l’art. 35 LRJPAC atribueix de manera equívoca als
ciutadans, i que en realitat només corresponen a aquells que tinguin la condició d’interessats
en un procediment

-

El Capítol I d’aquest mateix Títol IV s’estructura ara en una sèrie de seccions per agrupar
millor els nous preceptes que regulen amb major deteniment les diferents formes d’iniciació
del procediment

-

S’afegeix un nou Capítol VI a aquest Títol VI, d’un sol precepte, sobre la tramitació
simplificada del procediment administratiu comú

-

Se suprimeix el Títol VIII LRJPAC sobre les reclamacions prèvies a les vies civil i laboral,
que deixen per tant d’existir

-

Els Títols IX i X LRJPAC sobre, respectivament, la potestat sancionadora i la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, són suprimits i els seus preceptes són incorporats, o bé a
l’LRJSP (pel que fa als aspectes substantius), o bé (pel que fa al procediment sancionador i
de responsabilitat patrimonial) integrats en el Títol IV sobre el procediment administratiu
comú, dins de la fase procedimental corresponent (iniciació, instrucció o finalització). La
regulació que fa la llei del procediment sancionador i de responsabilitat patrimonial és ara
4

molt més densa que la continguda a l’LRJPAC perquè incorpora bona part dels preceptes
continguts en els Reials decrets 1398/1993 i 429/1993, que es deroguen
-

S’afegeix, com s’ha dit, un nou Títol VI relatiu a la iniciativa legislativa i la potestat
reglamentària de totes les administracions

Els únics canvis terminològics generals que s’observen respecte l’LRJPAC són la substitució del
terme “ciutadà” pel de “persona” (segurament per motius d’impacte de gènere) i de l’expressió
“dret/normes comunitari/es” per la de “dret de la Unió Europea” (com a conseqüència de la
desaparició de la Comunitat Europea i de l’adjectiu “comunitari” arrel del Tractat de Lisboa).

3. Objecte i àmbit d’aplicació (Títol Preliminar, art. 1-2)
3.1. Objecte
-

Nova reserva general de llei (sotmesa a requisits d’eficàcia, proporcionalitat i motivació)
per a la inclusió de tràmits procedimentals addicionals o diversos (art. 1.2)

3.2. Àmbit d’aplicació
-

Ampliació a tots els ens del sector públic: també a les entitats de dret privat vinculades o
dependents de les administracions quan exerceixin potestats administratives (l’art. 2.2
LRJPAC limitava el seu àmbit d’aplicació als ens de dret públic) (art. 2.2.b). Connexió amb
l’art. 113 LRJSP

-

Aplicació merament supletòria a les universitats (art. 2.2.c)

-

Aplicació supletòria a les corporacions de dret públic en l’exercici de les funcions públiques
que tinguin atribuïdes o delegades (art. 2.4)

-

Aplicació dels principis de l’LPAC a l’actuació administrativa dels òrgans constitucionals i
estatutaris (DA 5a)

4. Interessats (Títol I, art. 3-12)
-

Reconeixement de capacitat d’obrar als grups d’afectats, les unions i entitats sense
personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, quan una llei així ho declari
expressament (art. 3.c)

-

Ampliació de les formes de representació i deure de creació de registres electrònics
d’apoderaments (art. 5 i 6)
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-

Distinció entre identificació i signatura electrònica i simplificació dels mitjans per acreditarles, amb deure d’assistència a les persones físiques que no tenen el deure de relacionar-se
amb l’Administració per via electrònica (art. 9-12)

5. Activitat de les administracions públiques (Títol II, art. 13-33)
5.1. Normes generals d’actuació (Cap. I, art. 13-28)
5.1.1. Drets i deures de les persones, registres i arxius
-

Es divideix l’art. 35 LRJPAC en dos preceptes, un sobre els drets de les persones en les seves
relacions amb les administracions (art. 13), i un altre sobre els drets d’aquells que tenen la
condició d’interessats en el procediment (art. 53). Nous drets recollits a l’art. 13:
o A comunicar-se amb AP a través del nou Punt d’Accés General electrònic (13.a)
o A ser assistits en l’ús dels mitjans electrònics (13.b)
o A l’obtenció i ús dels mitjans d’identificació i signatura digital previstos a l’LPAC
(13.g)
o A la protecció de dades personals i a la seguretat i confidencialitat de les dades que
figuren als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions (13.h)

-

Dret i sobretot obligació de relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics (art.
14). S’amplia l’obligació respecte l’art. 27 LAE a:
o Totes les persones jurídiques
o Les entitats sense personalitat jurídica
o Els professionals col·legiats
o Els empleats públics
o Altres persones físiques amb capacitat que s’estableixi per reglament

-

Registres (art. 16). Algunes novetats destacades respecte els art. 38 LRJPAC i 24 i 25 LAE:
o S’estableix l’obligació que cada Administració disposi d’un únic Registre Electrònic
General on s’hi puguin adreçar no només els documents dirigits a (tots e)ls seus
òrgans, sinó també als ens vinculats o que en depenguin (sens perjudici que aquests
últims puguin tenir el seu propi registre electrònic interconnectat amb el general)
o A l’art. 16.4 s’estableix una autèntica finestreta única (electrònica) de tots els ens del
sector públic sotmesos a l’LPAC
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o A l’art. 16.5 s’estableix l’obligació de digitalitzar tots els documents que es presentin
de manera presencial davant les administracions. Això ho fa l’oficina d’assistència en
matèria de registres que substitueix l’anterior registre presencial
o En coherència amb la supressió dels registres presencials, l’art. 16.7 obliga a fer
pública no ja la relació de registres existents, sinó de les oficines en què es prestarà
assistència per a la presentació electrònica de documents (aquestes seran però de facto
els antics registres presencials per a qui no vulgui/hagi de presentar els documents per
mitjans electrònics, com així reconeix l’art. 16.4.d)
-

Arxiu de documents (art. 17). Partint de l’art. 31 LAE, s’afegeix que:
o Cada Administració tindrà un arxiu electrònic únic dels documents electrònics dels
procediments finalitzats (art. 17.1)
o Entre els requisits de format dels documents electrònics s’afegeix que s’han de poder
consultar passat el temps (art. 17.2)
o L’eliminació dels documents ha de ser autoritzada d’acord amb la normativa
aplicable (art. 17.2)

-

Deure de col·laboració (art. 18). A diferència de l’art. 39.1 LRJPAC, que sotmetia el deure de
col·laboració (facilitar informes, inspeccions i altres actes d’investigació) a reserva de llei
sectorial, l’art. 18.1 LPAC estableix ara aquest deure de forma general, amb l’única
excepció del dret a l’honor/intimitat i del deure de secret professional. Especialment
controvertit que s’habiliti de manera general a realitzar inspeccions, sense necessitat de llei
sectorial habilitadora

5.1.2. Obligació de resoldre, termini màxim de resolució i silenci administratiu
-

Obligació de resoldre (art. 21). Reprodueix l’art. 42 LRJPAC, amb els següents canvis (a
banda d’altres menors):
o Inclou la declaració responsable entre les excepcions al deure de resolució expressa
(abans només es feia referència a la comunicació prèvia) (art. 21.1)
o En els procediments iniciats a instància de part, el termini de resolució ja no comença
a computar en la data d’entrada de la sol·licitud al registre de l’òrgan competent
(registre que ha desaparegut), sinó al registre de l’Administració a la qual pertany
(art. 21.3.b)
o La informació sobre la relació de procediments de competència de cada
Administració s’ha d’oferir ara al web respectiu (art. 21.4)
o La regulació de la suspensió i l’ampliació del termini es fa ara als dos articles
següents
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-

Suspensió del termini màxim per resoldre (art. 22). Reprodueix l’art. 42.5 LRJPAC, amb els
següents canvis:
o Afegeix dos nous supòsits de suspensió potestativa:


L’existència d’un procediment no finalitzat en l’àmbit de la UE que condicioni
directament el contingut de la resolució (art. 22.1.c)



La necessitat de prèvia obtenció d’un pronunciament judicial (art. 22.1.g)

o Amplia la causa de suspensió potestativa referida a la petició d’informes preceptius,
ja que ara no s’exigeix que siguin “determinants del contingut de la resolució”.
També aclareix que el procediment continuarà en cas de no rebre’s l’informe en el
termini de tres mesos (art. 22.1.d)
o Afegeix tres supòsits de suspensió preceptiva (22.2), dos dels quals són nous:


El requeriment a una altra Administració perquè anul·li o revisi un acte il·legal
previst a l’art. 39.5 LPAC



La decisió de realitzar les actuacions complementàries prèvies a la resolució
previstes a l’art. 87 LPAC



El plantejament de recusació (aquest supòsit ja estava previst abans a l’art. 77
LRJPAC)

-

Ampliació del termini (art. 23). Reprodueix l’art. 42.6 LRJPAC amb una redacció
lleugerament diversa que no n’altera la substància

-

Silenci administratiu en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat (art. 24).
Reprodueix l’art. 43 LRJPAC, amb els següents canvis:
o L’excepció al silenci positiu pot estar continguda ara també en una norma de dret
internacional aplicable a Espanya (art. 24.1)
o L’excepció per llei al silenci positiu ja no ha d’estar sempre fonamentada en una raó
imperiosa d’interès general (com diu l’art. 43.1 LRJPAC després de la reforma per la
Llei paraigua 25/2009), sinó només quan el procediment tingui per objecte “l’accés a
activitats o el seu exercici” (art. 24.1)
o S’inclouen entre els supòsits legals de silenci negatiu els procediments de
responsabilitat patrimonial i de revisió d’ofici (ja previstos als art. 142.7 i 102.5
LRJPAC respectivament) i, sobretot, els relatius a activitats que puguin malmetre el
medi ambient (art. 24.1)
o S’exclou el silenci positiu en cas de doble silenci (al recurs d’alçada) a les matèries
prèviament sotmeses a silenci negatiu pel paràgraf segon de l’art. 24.1 (no en altres
casos de silenci negatiu, com es desprèn de l’art. 122.2, que manté l’excepció del
doble silenci) (art. 24.1)
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o S’estableix el deure de certificar d’ofici el silenci positiu, com a la versió inicial de
l’LRJPAC, però sense que aquest certificat sigui requisit necessari per a l’eficàcia del
silenci (art. 24.4)
-

Manca de resolució expressa en els procediments iniciats d’ofici (art. 25). Reprodueix l’art.
44 LRJPAC, numerant millor els paràgrafs i substituint, per a major claredat,
“individualitzades” per “favorables”

5.1.3. Documents i còpies
-

Emissió de documents per les administracions públiques (art. 26). Refon la definició de
document electrònic i els art. 29 LAE i art. 46.4 LRJPAC i eximeix de signatura electrònica
els documents publicats amb caràcter merament informatiu o que no formin part d’un
expedient

-

Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques (art. 27). Refon
els art. 46 LRJPAC i 30 LAE, amb bastants canvis, dels quals destaquen:
o El deure de crear un registre de funcionaris habilitats per realitzar còpies autèntiques
(art. 27.1), en la línia del registre previst per l’art. 22.3 LAE
o La possibilitat que les administracions emetin còpies autèntiques mitjançant actuació
administrativa automatizada (art. 27.1). Aquest tipus d’activitat es troba regulada als
art. 41 i 42 LRJSP, que recullen els art. 18 i 39 LAE
o El fet que se sotmeti el dret a obtenir còpia autèntica dels documents administratius
per part dels interessats als límits previstos per la Llei 19/2013 de transparència (art.
27.4)

-

Documents aportats pels interessats al procediment administratiu (art. 28). El precepte
desenvolupa de manera molt detallada el dret dels interessats a no presentar documents que
ja estiguin en poder de les administracions reconegut per l’art. 53.1.d (dret reconegut abans
ja, de manera menys àmplia, pels art. 35.f LRJPAC i 6.2.b LAE). Ho fa, sobretot:
o Presumint el consentiment dels interessats llevat que consti la seva oposició expressa
o la llei especial requereixi el seu consentiment exprés (aptats. 2 i 3)
o Establint l’aportació per part dels interessats com a darrera opció, excepcional, quan
l’Administració no pugui obtenir els documents altrament

5.2. Termes i terminis (Cap. II, art. 29-33)
-

Còmput de terminis (art. 30). Reprodueix l’art. 48 LRJPAC, amb dos canvis importants a la
pràctica:
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o Els dissabtes passen a considerar-se inhàbils (art. 30.2), com a l’Administració de
Justícia i a l’Administració de la UE
o S’incorporen i regulen els terminis per hores (art. 30.1)
-

Còmput de terminis en registres (art. 31). Reprodueix amb algun petit canvi l’art. 26 LAE pel
que fa al còmput dels terminis en registres electrònics (funcionament 24x365, dies inhàbils,
etc.)

-

Ampliació (dels terminis dels interessats) (art. 32). Reprodueix literalment l’art. 49 LRJPAC,
amb un nou apartat que permet ampliar el termini quan hi hagi hagut un problema tècnic en el
sistema o aplicació, fins que se solucioni

6. Actes administratius (Títol III, art. 34-52)
6.1. Requisits dels actes administratius (Cap. I, art. 34-36)
-

Motivació (art. 35). Reprodueix l’art. 54 LRJPAC, afegint una sèrie de supòsits addicionals
de motivació que ja estaven previstos a altres preceptes de l’LRJPAC o als reglaments del
procediment de responsabilitat patrimonial o de la potestat sancionadora

-

Forma (art. 36). Reprodueix literalment l’art. 55 LRJPAC, amb l’únic canvi que els actes
administratius es produiran per escrit “a través de mitjans electrònics” (art. 36.1), en
coherència amb el canvi cap al procediment electrònic

6.2. Eficàcia dels actes (Cap. II, art. 37-46)
-

Inderogabilitat singular (art. 37):
o L’aptat. 1 recull la formulació del principi d’inderogabilitat singular continguda a
l’art. 52.2 LRJPAC, amb un incís final de major precisió
o L’aptat. 2 estableix que són nul·les les resolucions administratives que vulneren un
reglament. Es tracta d’una nova causa general de nul·litat que s’afegeix a la llista
taxada tradicional de l’art. 47.1

-

Efectes (art. 39). Reprodueix literalment l’art. 57 LRJPAC i afegeix dos nous apartats:
o Les normes i actes dictats per una Administració en exercici de les seves
competències són obligatoris per a la resta d’òrgans i administracions (art. 39.4). Això
ja era així
o Atès que l’acte és obligatori per a les altres administracions, quan una altra
Administració hagi de dictar un acte que tingui per base aquell acte i el consideri
il·legal, pot requerir a l’autora perquè l’anul·li o revisi abans d’interposar el recurs
contenciós administratiu, tal com estableix l’art. 44 LJCA en els litigis entre
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administracions. Aquest requeriment suspèn el procediment fins que s’atengui o es
resolgui el recurs contenciós (art. 39.5 i 22.2.a)
-

Notificació (art. 40). Reprodueix literalment l’art. 58 LRJPAC, amb dos petits canvis:
o Millora la redacció del peu de recursos quan diu que ha d’indicar si “posa fi o no” a la
via administrativa (i no ja si és “definitiu o no” a la via administrativa) i precisa (com
fa ja l’art. 89.3 LRJPAC) que cal informar tant dels recursos administratius com
judicials (art. 40.2)
o Afegeix un nou aptat. 5 sobre la possibilitat d’adoptar mesures de protecció de dades
personals a les notificacions adreçades a més d’un interessat

-

Condicions generals per a la pràctica de notificacions (art. 41). Refon part dels art. 59
LRJPAC i 27 i 28 LAE, amb molts canvis, entre els que destaquen:
o Preferència de les notificacions electròniques i obligatorietat quan l’interessat estigui
obligat a rebre-les (art. 41.1)
o Requisits generals comuns de tota notificació (electrònica o no): tenir constància de
recepció o accés (etc.) (art. 41.1)
o Exclusió expressa del mòbil i del correu electrònic com a mitjà de notificació (art.
41.1), tot i que resulta obligatori usar-los com a eina complementària per enviar
avisos de les notificacions (art. 41.1 i 41.6, tot i que l’incompliment no comporta la
invalidesa de la notificació)
o Establiment de causes en què es pot escollir optar per mitjans no electrònics (art. 41.1)
o Establiment de casos en què no es permet la notificació electrònica (art. 41.2)
o Habilitació per consultar les dades sobre el domicili dels interessats que consten a les
bases de dades de l’Institut Nacional d’Estadística (art. 41.4)

-

Pràctica de les notificacions en paper (art. 42). Recull la regulació de l’art. 59.2 LRJPAC,
amb algunes millores:
o Dret a notificació paral·lela a través de la seu electrònica i possibilitat que la resta de
notificacions es faci per mitjans electrònics, per tal de potenciar-la (art. 42.1 i 42.3)
o Només poden fer-se càrrec de les notificacions en el domicili els majors de 14 anys
(art. 42.2)
o Precisa el moment en què s’ha de practicar el segon intent de notificació (art. 42.2)

-

Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics (art. 43). Recull en part la
regulació de l’art. 28 LAE, amb alguns canvis:
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o Precisa les dues formes de notificació electrònica: mitjançant compareixença a la seu
electrònica o a través de l’adreça electrònica habilitada única (o totes dues) (art.
43.1)
o Accés a les notificacions a través del Punt d’Accés General electrònic de
l’Administració (art. 43.4)
o Com a l’art. 28 LAE, s’entén rebutjada la notificació quan no s’accedeixi al contingut
després de deu dies naturals des de la seva posada a disposició (art. 43.2)
-

Notificació infructuosa (art. 44). Reprodueix literalment l’art. 59.5 LRJPAC, que va ser
modificat el 2014 per exigir sempre la publicació al BOE

-

Publicació (art. 45). Reuneix en un sol precepte els art. 59.6 i 60 LRJPAC, amb algun petit
canvi:
o Precisa que la publicació es farà al diari oficial que correspongui segons
l’Administració que el dicti (i no sempre al BOE, a diferència de la notificació
infructuosa) (art. 45.3)
o Permet substituir la publicació al taulell d’anuncis o per edictes que puguin preveure
les diverses normes per la publicació al diari oficial que correspongui (art. 45.4)

-

Indicació de notificacions i publicacions (art. 46). Reprodueix literalment l’art. 61 LRJPAC,
amb un paràgraf addicional sobre mitjans de difusió addicionals facultatius

6.3. Nul·litat i anul·labilitat (Cap. III, art. 47-52)
-

Aquest Cap. no presenta cap modificació respecte els art. 62-67 LRJPAC, excepte:
o El fet que s’hagi d’afegir a la llista dels supòsits de nul·litat la causa general de
nul·litat per vulneració de reglaments prevista a l’art. 37.2
o El canvi de títol de l’art. 49, més expressiu i acurat que abans (“Límits a l’extensió de
la nul·litat o anul·labilitat dels actes” enlloc de “Transmissibilitat”)
o El canvi de numeració, que casualment fa que torni a coincidir amb la de la Llei de
Procediment Administratiu de 1958

7. Disposicions sobre el procediment administratiu comú (Títol IV, art. 53-105)
-

En general: integració a les diverses fases procedimentals del procediment sancionador i de
responsabilitat patrimonial (tant dels aspectes regulats a l’LRJPAC com als Reials decrets
429/1993 i 1398/1993) com a “especialitats del procediment administratiu comú” (segons
l’Exposició de motius)
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7.1. Garanties del procediment (Cap. I, art. 53)
-

Drets de l’interessat en el procediment administratiu (art. 53). Es recullen els drets que l’art.
35 LRJPAC reconeix equívocament als ciutadans (i que en realitat corresponen als
interessats) i s’afegeixen els següents:
o Ampliació de la informació que s’ha de donar sobre l’estat del procediment, que ara
s’ha d’oferir per internet a través del Punt d’Accés General electrònic (art. 53.1.a)
o Dret a no presentar documents originals (excepcionable) (art. 53.1.c)
o Ampliació del dret a no presentar dades i documents que ja es trobin en poder de
qualsevol Administració (art. 53.1.d, desenvolupat per l’art. 28)
o Dret a actuar amb assessor (art. 53.1.g)
o Dret a pagar per mitjans electrònics (art. 53.1.h)
o L’aptat. 2 recull dos drets específics dels procediments sancionadors previstos als art.
135 i 137.1 LRJPAC: el dret a ser notificat de l’acusació i el dret a la presumpció
d’innocència

7.2. Iniciació del procediment (Cap. II, art. 54-69)
-

Mesures provisionals (art. 56). Ampliació molt considerable de les mesures
provisionalíssimes (prèvies a l’inici del procediment) que es poden adoptar en comparació
amb l’art. 72.2 LRJPAC:
o Ja no es fa remissió a llei expressa habilitadora, sinó que s’enumeren les mesures
(molt oneroses) que es poden adoptar directament al nou aptat. 3 (amb remissió a la
LEC 1/2000, on qui les adopta és un jutge), i amb una clàusula final oberta que
permet adoptar qualsevol altra mesura “que s’estimi necessària per assegurar
l’efectivitat de la resolució”. El llistat de l’aptat. 3 val tant per a les mesures
provisionals com per a les provisionalíssimes
o A canvi es preveuen ara expressament els límits del principi de proporcionalitat i del
deure motivació per a l’adopció tant de mesures provisionals com provisionalíssimes
(aptats. 1 i 2)

-

Definició de les diferents formes d’iniciació d’ofici (art. 59-61) i, en particular, de la denúncia
(art. 62), seguint de prop l’art. 11 RD 1398/1993. Novetats de la regulació de la denúncia
respecte l’RD 1398/1993:
o Deure de motivació i notificació als denunciants de la no iniciació del procediment
només quan la denúncia invoqui un perjudici per al patrimoni de les administracions
(art. 62.3). Segons l’art. 11.2 RD 1398/1993, s’havia de notificar la no iniciació als
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denunciants sempre que aquests demanessin la sol·licitud d’iniciació (tot i que sense
motivació)
o En aquesta línia, es diu expressament que la presentació de la denúncia no confereix
per si sola la condició d’interessat (art. 62.5)
o Es preveu expressament la reducció o exoneració de la sanció per als delators,
generalitzant-se el que preveuen algunes normes sectorials, sobretot en matèria de
defensa de la competència. Sembla configurar-se com un dret dels delators (art. 62.4)
-

Sol·licituds (art. 66). Afegeix els següents aspectes a l’art. 70 LRJPAC:
o Els interessats poden indicar la seva adreça de correu electrònic o número de telèfon
per tal que puguin rebre els avisos previstos a l’art. 42.4 (art. 66.1.b)
o Cal indicar a la sol·licitud el codi d’identificació de l’òrgan o unitat administrativa al
qual es dirigeix, i que ha de constar a la seu electrònica i ha de ser facilitat als
interessats per les oficines d’assistència en matèria de registres (art. 66.1.f)
o Permet les comprovacions automàtiques i els formularis pre-complimentats per la
pròpia Administració (art. 66.5)
o Permet imposar models de sol·licitud d’ús obligatori per als interessats (art. 66.6)

-

Sol·licituds d’iniciació en els procediments de responsabilitat patrimonial (art. 67). Als
supòsits anteriors de prescripció continguts a l’art. 142 LRJPAC s’afegeix ara el del cas de la
responsabilitat de l’Estat legislador regulat a l’art. 32 LRJSP (1 any des de la publicació al
BOE/DOUE de la sentència que declari la inconstitucionalitat o la vulneració del dret de la
UE)

-

Declaració responsable i comunicació (ja no es diu “comunicació prèvia”) (art. 69).
S’introdueixen alguns canvis en la redacció respecte l’art. 71.bis LRJPAC i s’afegeix un nou
aptat. 6 que impedeix exigir totes dues acumulativament

7.3. Ordenació del procediment (Cap. III, art. 70-74)
-

Expedient administratiu (art. 70). Nou precepte, extret només en petita part de l’art. 32 LAE:
o Defineix i delimita un element tan important per a la bona tramitació del procediment
com és l’expedient, així com la informació que l’integra (art. 70.1 i 70.4)
o Exigeix que tingui sempre format electrònic, estigui ordenat i tingui un índex numerat
(art. 70.2)
o Exigeix que s’enviï complet, foliat i autentificat per garantir-ne la integritat i
immutabilitat (art. 70.3)
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o Precisa la informació auxiliar o de suport que no forma part de l’expedient (art.
70.4), excloent expressament d’aquesta noció (i, per tant, obligant a incloure a
l’expedient) els informes tant preceptius com facultatius que s’hagin demanat al llarg
del procediment. Possible influència en la interpretació de la controvertida causa
d’inadmissió del dret d’accés a la informació pública recollida a l’art. 18.1.b Llei
estatal 19/2013 de transparència
-

Impuls (art. 71). Reprodueix l’art. 74 LRJPAC, però afegeix dues novetats importants:
o El procediment s’ha de tramitar (impulsar) sempre per mitjans electrònics, afegint-se
a més el respecte dels principis de transparència i publicitat (art. 71.1)
o Fa un pas destacat cap a l’admissió de la figura del responsable del procediment a
l’art. 71.3 (l’instructor o el titular de la unitat administrativa com a “responsables
directes” de la tramitació), tot i que encara no s’obliga a comunicar-ne la identitat als
interessats ni té protagonisme principal a la llei, i està molt centrat a garantir el mer
compliment del termini de resolució

7.4. Instrucció del procediment (Cap. IV, art. 75-83)
-

Actes d’instrucció (art. 75). Refon els art. 78 LRJPAC i 36.1 LAE i:
o No incorpora l’art. 78.2 LRJPAC sobre els sondejos i enquestes d’opinió
o Els seus dos darrers aptats. incorporen l’art. 85 LRJPAC, que té millor ubicació en
aquesta part sobre la instrucció que a la dels tràmits participatius

-

Mitjans i període de prova (art. 77). S’incorporen alguns elements destacats a l’art. 80
LRJPAC, com:
o Remissió als criteris de valoració de la prova de la LEC 1/2000 (art. 77.1)
o Es preveu la possibilitat d’un nou període extraordinari de prova a instància de part
(art. 77.2)
o Incorporació de l’art. 137.2 LRJPAC sobre vinculació als fets declarats provats per
sentència penal ferma en els procediments sancionadors (art. 77.4)
o Incorporació amb una redacció parcialment diversa de l’art. 137.3 LRJPAC sobre el
valor probatori dels documents formalitzats per funcionaris que tinguin condició
d’autoritat (art. 77.5)
o Incorporació amb petits canvis de redacció dels apartats 4 i 6 de l’art. 17 RD
1398/1993 (aptats. 6 i 7 de l’art. 77)

-

Emissió d’informes (art. 80). Reprodueix l’art. 83 LRJPAC, amb dos canvis destacats:
o Els informes també s’han d’emetre sempre per mitjans electrònics (art. 80.2)
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o Ja no suspenen el procediment només els informes determinants, sinó qualsevol
informe preceptiu, en els termes també establerts a l’art. 22 (art. 80.3)
-

Tràmit d’audiència (art. 82). Reprodueix l’art. 84 LRJPAC afegint els següents aspectes:
o A l’aptat 1, que segueix preveient sense esmentar-lo expressament el dret de vista o
accés a l’expedient, se substitueix la referència a l’art. 37.5 LRJPAC pels límits
previstos a la Llei estatal 19/2013 de transparència
o Es precisa que l’audiència té lloc abans de l’informe jurídic i el dictamen de l’òrgan
consultiu (art. 82.1)
o Es transcriu literalment l’art. 1.3 RD 429/1993 que obliga a donar audiència als
contractistes en el procediment de responsabilitat patrimonial (art. 82.5)

-

Informació pública (art. 83). Reprodueix l’art. 86 LRJPAC afegint alguns aspectes menors:
o No s’esmenten nominativament els diaris oficials que correspongui i, sobretot,
s’obliga a publicar l’anunci també a la seu electrònica, tot i que sembla que només si
se sol·licita (art. 83.2)
o En coherència amb la supressió dels reglaments d’aquesta part de la llei, l’aptat. 4 es
refereix només als actes administratius (art. 83.4)

7.5. Finalització del procediment (Cap. V, art. 84-95)
-

Terminació als procediments sancionadors (art. 85). Destaca sobretot l’obligació de reducció
en 20%, com a mínim, de l’import de la sanció si hi ha reconeixement de la responsabilitat o
pagament voluntari (el percentatge es pot augmentar per reglament), generalitzant el previst
en matèria trànsit

-

Terminació convencional (art. 86). L’únic canvi de l’aptat. 1 (“en su caso” enlloc de “en cada
caso”) respecte l’art. 88.1 LRJPAC pot tenir un abast important ja que sembla significar que
ara s’habilita de manera general a concloure els procediments de manera convencional,
sense necessitat d’habilitació normativa específica. Segons una bona part de la doctrina, el
referit art. 88.1 LRJPAC exigia aquesta habilitació normativa específica per poder finalitzar
el procediment de manera convencional

-

Actuacions complementàries (art. 87). Nou precepte extret de l’art. 20.1 RD 1398/1993, que
es generalitza fora del procediment sancionador, per a actuacions d’última hora abans de la
resolució, amb audiència dels interessats. Té sentit sobretot quan l’òrgan que resol és divers
de l’instructor i vol realitzar actuacions addicionals a les realitzades per aquest

-

Contingut (de la resolució) (art. 88). Reprodueix l’art. 89 LRJPAC amb dos canvis:
o La resolució ha de ser sempre electrònica, també quan la notificació es produeixi en
paper (art. 88.4)
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o S’aclareix que només s’ha de formular proposta de resolució quan la competència per
instruir i resoldre el procediment no recaigui en el mateix òrgan, com succeeix en els
procediments sancionadors (art. 88.7)
-

Proposta de resolució als procediments sancionadors (art. 89). Reprodueix en part els art. 18 i
19 RD 1398/1993, però afegeix la possibilitat d’arxivament sense que calgui proposta de
resolució (art. 89.1)

-

Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors (art. 90). Reprodueix en part
els art. 20, 21 i 22 RD 1398/1993, i afegeix que la resolució no serà executiva mentre es
pugui interposar un recurs administratiu (qualsevol, i no només el d’alçada) i que es pot
suspendre en el mateix moment en què l’interessat manifesti la seva intenció d’impugnar-la
en via contenciosa administrativa (art. 90.3)

-

Competència per a la resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial (art. 92).
Reprodueix l’art. 142.2 LRJPAC amb una modificació que sembla assenyalar que, si no
s’estableix altrament a les seves normes reguladores, en el cas de les entitats de dret públic
resoldran els òrgans competents de l’Administració matriu (art. 92, tercer paràgraf)

-

Desistiment per l’Administració (art. 93). Nou precepte abans no previst a l’LRJPAC que
permet que també l’Administració pugui desistir, de manera motivada, en els procediment
que iniciï d’ofici

-

Desistiment i renúncia pels interessats (art. 94). Refon amb bon criteri els art. 90 i 91
LRJPAC, exigint la signatura de l’interessat i afegint “renúncia” a l’aptat 4.

-

Requisits i efectes (de la caducitat) (art. 95). Reprodueix l’art. 92 LRJPAC afegint un aptat.
que permet mantenir els tràmits practicats en el procediment caducat llevat de les
al·legacions, la proposició de prova i l’audiència (art. 95.3)

7.6. Tramitació simplificada del procediment administratiu comú (nou Cap. VI, art. 96)
-

Tramitació simplificada del procediment administratiu comú (art. 96). Nou procediment
simplificat de 30 dies de resolució, sense proves, quan raons d’interès públic o la falta de
complexitat ho aconsellin. Voluntari per a l’Administració i els interessats (llevat del cas de
les sancions lleus, on els interessats no s’hi poden oposar). Inspirat pel procediment abreujat
en matèria de responsabilitat patrimonial de l’art. 143 LRJPAC i pel procediment sancionador
simplificat dels art. 23 i 24 RD 1398/1993

7.7. Execució (Cap. VII, art. 97-105)
-

Executorietat (art. 98). Reprodueix l’art. 94 LRJPAC i:
o Enumera les excepcions a l’executorietat immediata enlloc de remetre als articles
corresponents (art. 98.1)
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o Afegeix un nou apartat que preveu que les obligacions pecuniàries es pagaran per
mitjans electrònics, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, i enumera els
mitjans electrònics de pagament disponibles (art. 98.2)
-

Mitjans d’execució forçosa (art. 100). Reprodueix l’art. 96 LRJPAC, i afegeix només la
referència a la resta de llocs diversos del domicili de l’afectat que requereixen autorització
judicial per a l’entrada (art. 100.3)

-

Prohibició d’accions possessòries (art. 105). Reprodueix l’art. 101 LRJPAC substituint la
paraula “interdictes” per “accions possessòries”, en coherència amb la desaparició d’aquella
noció de la LEC 1/2000

8. Revisió dels actes en via administrativa (Títol V, art. 106-126)
8.1. Revisió d’ofici (Cap. I, art. 106-111)
-

Revisió de disposicions i actes nuls (art. 106). Reprodueix l’art. 102 LRJPAC, ampliant
només el termini de caducitat de tres a sis mesos (art. 106.5)

-

Declaració de lesivitat d’actes anul·lables (art. 107). Reprodueix l’art. 103 LRJPAC, amb un
mer canvi de redacció a l’aptat. 1 per a major claredat i amb un nou paràgraf a l’aptat. 2
deixant clar que la declaració de lesivitat no és impugnable i es pot notificar a efectes
purament informatius (art. 107.2)

-

Suspensió (art. 108). Reprodueix l’art. 104 LRJPAC, però ampliant expressament la
suspensió a la declaració de lesivitat

-

Revocació d’actes i rectificació d’errors (art. 109). Reprodueix l’art. 105 LRJPAC, però amb
un canvi poc clar a l’aptat. 1: la revocació dels actes de gravamen ja no es pot fer “en
qualsevol moment”, sinó que es limita temporalment a la durada del termini de prescripció
(art. 109.1)

-

Competència per a la revisió d’ofici a l’Administració General de l’Estat (art. 111). Precepte
no bàsic que reprodueix literalment la DA 16a de la Llei estatal 6/1997 LOFAGE, afegint
només la referència a les disposicions i no només als actes administratius

8.2. Recursos administratius (Cap. II, art. 112-126)
-

Fi de la via administrativa (art. 114). Reprodueix l’art. 109 LRJPAC i:
o Afegeix al llistat d’actes que posen fi a la via administrativa els supòsits de la
responsabilitat patrimonial i del procediment complementari de fixació de
responsabilitat civil en matèria sancionadora previst a l’art. 90.4 (art. 114.1)
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o Afegeix un nou aptat. 2, no bàsic, amb una relació d’actes que posen fi a la via
administrativa en l’àmbit estatal i que reprodueix literalment la DA 15a de la Llei
estatal 6/1997 LOFAGE
-

Causes d’inadmissió (art. 116). Nou precepte que regula les causes d’inadmissió dels
recursos, inadmissió que ja permetia l’art. 113.1 LRJPAC

-

Suspensió de l’execució (art. 117). Reprodueix l’art. 111 LRJPAC, amb alguna correcció
d’estil i precisió tècnica i la referència al registre electrònic, però sobretot:
o Substitueix el termini de trenta dies per un mes, segurament per evitar el problema
dels dies inhàbils (art. 117.3)
o Estableix que l’extensió de la suspensió a la via contenciosa administrativa serà
preceptiva i no potestativa, quan la sol·liciti l’interessat (art. 117.4)

-

Audiència dels interessats (art. 118). Reprodueix l’art. 112 LRJPAC i afegeix també la
prohibició de sol·licitar la pràctica de proves que no es van realitzar en el procediment previ
per raons imputables a l’interessat (art. 118.1)

-

Pluralitat de recursos administratius (art. 120). Nou precepte que permet suspendre el termini
per esperar a la resolució judicial sobre recursos que derivin del mateix acte administratiu

-

Terminis (dels recursos d’alçada i reposició) (art. 122 i 124). Reprodueix l’art. 115 i 117
LRJPAC, però suprimint el termini de 3 mesos en cas de silenci i deixant-lo obert. Recull així
la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que deixava obert el
termini per exigències del dret fonamental a la tutela judicial efectiva

-

Supressió de les reclamacions prèvies a via civil i laboral (Títol VIII LRJPAC)

9. Iniciativa legislativa i potestat per dictar reglaments i altres disposicions (nou
Títol VI, art. 127-133)
-

Principis de bona regulació (art. 129). Recull bàsicament l’art. 4 de la Llei 2/2011,
d’economia sostenible (LES), amb bastants canvis com sobretot:
o Tornar a repetir la idea de l’art. 1.2 (art. 129.4)
o Considerar l’atribució legislativa directa de la potestat reglamentària als ministres i
consellers autonòmics i òrgans inferiors com a excepcional i subjecta a justificació
(art. 129.4)
o La permissió de l’habilitació legislativa directa de la potestat reglamentària a les
administracions independents i altres òrgans “quan la naturalesa de la matèria així ho
exigeixi” (art. 129.4)
o La remissió a l’art. 7 de la Llei estatal 19/2013 de transparència pel que fa a la
publicitat activa dels documents del procediment d’elaboració de normes (art. 129.5)
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o Exigir (només) que la justificació de les iniciatives normatives es contingui a
l’Exposició de motius o preàmbul (art. 129.1 i 129.5)
-

Avaluació normativa (art. 130). Partint dels art. 5.3 i 6 LES, obliga a avaluar si s’han assolit
els objectius previstos i a fer un informe públic amb el resultat de l’avaluació ex post (art.
130.1)

-

Planificació normativa (art. 132). Nou precepte que obliga a planificar l’elaboració de normes
al exigir la publicació d’un Pla Normatiu anual

-

Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i
reglaments (art. 133). Imposa a totes les administracions i tant per a lleis com a reglaments,
amb algunes excepcions:
o Un nou tràmit on-line preceptiu que anomena consulta pública, prèvia a l’elaboració
de la norma (quan totes les opcions són encara obertes)
o El tràmit d’audiència en la seva formulació tradicional de l’art. 24 de la Llei 50/1997,
del Govern?
o El tràmit d’informació pública, ara preceptiu i que cal realitzar via web
o També obliga a posar a disposició dels participants tots els documents necessaris
perquè puguin emetre la seva opinió (art. 133.3)
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LA SIMPLIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I DELS GOVERNS LOCALS
DE CATALUNYA I D’IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA, EN
L’ACTIVITAT DELS TÈCNICS LOCALS
SEMINARI TÈCNIC LOCAL
SESSIÓ 1 JULIOL 2016

Susana Martínez Novella
Directora de Serveis Jurídics
Diputació de Barcelona

INTRODUCCIÓ
El títol de la meva intervenció és literalment coincident amb el de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, que fou aprovada i publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6920, de 24 de juliol de 2015 (a la que em
referiré d’ara endavant com LSA), si bé presenta l’afegit “en l’activitat dels tècnics
locals”, per la qual cosa interpreto que el que s’espera d’aquesta xerrada és una
anàlisi, una reflexió, de com influirà aquesta norma en l’activitat professional
dels tècnics locals en general i municipals, més concretament.
Ara bé, la Llei, per si sola, no trobaria sentit si no la considerem com el colofó
d’un seguit de normes que han anat modificant tot el bloc normatiu
preexistent, per tal d’adaptar-lo als paràmetres imposats per la Directiva de
Serveis 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis del mercat interior (en endavant DS), l’objectiu bàsic de la qual va
ser la simplificació administrativa, i que fins i tot, aporta una nova
consideració d’aquesta simplificació administrativa que passa, en la LSA, de ser
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configurada com una obligació de les administracions públiques (en la concepción de la
DS), a ser un veritable dret subjectiu de la ciutadania, les empreses i els professionals1.
És per això que, tot i que sembli recurrent, i abans de centrar-nos en el que
constitueix l’objecte d’estudi, s’imposa fer una aproximació al tema, centrant el
que s’entén per simplificació administrativa, i fent un recorregut ràpid, a través de
l’escenari que contempla la Directiva de Serveis i dels escenaris normatius
resultants de la seva aplicació, a nivell de l’Estat i de Catalunya.

I.

APROXIMACIÓ AL TEMA. LA SIMPLIFICACIÓ COM A
OBJECTIU

La necessitat de simplificació de l’Administració és una hipòtesi demandada
àmpliament per la doctrina més acreditada en Dret administratiu. Així, ja a
l’any 1998, el professor Martín-Retortillo 2 afirmava que semblava obligat
reconèixer la necessitat de portar-la a terme, en termes rigorosos i que no admeten demora. I,
assenyalava la necessitat de plantejar una simplificació normativa 3 , també una
simplificació orgànica en relació a l’aparat administratiu i, per últim, una
simplificació procedimental, i, encara que simplificar no és un concepte paral·lel al
de reduir, no hi ha dubtes, afegia que ,”per simplificar el sistema normatiu, l’aparat
organitzatiu i l’actuar de l’Administració, el millor és reduir-ho” . Però, inclús més
important que tot això, afirmava “sigui crear un ambient que demandi la
inqüestionable necessitat d’assumir aquesta tasca, un autèntic tarannà, una consciència
social que, en definitiva, faci també efectives les mesures que puguin adoptar-se”.

1

Segons proclama el propi Preàmbul de la Llei, en parlar de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2
S. Martín‐Retortillo: “De la simplificación de la Administración Pública”. Revista de Administración Pública, núm. 147,
septiembre‐diciembre 1998, pàg. 8 i ss.
3
“No hi ha dubte: excessiva complexitat del nostre ordenament jurídic. També falta de claredat de les normes que, en
general, tècnicament no son ni mínimament rigoroses (...).La situació exposada afecta de forma molt directa al principi
de seguretat jurídica sancionat en l’article 9 CE, i del qual es deriva la primera conseqüència, això és que existeixi
certesa i seguretat de l’ordenament a aplicar”.
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I, en aquest anàlisi, orientat a reivindicar la simplificació administrativa -i
recordem de nou que ens estem remuntant a l’any 1998- emfatitza la fórmula
de la finestreta única, de caràcter estrictament procedimental, establerta a
l’empara de l’article 38.4.b) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (en endavant LPAC); el dret dels ciutadans de no presentar documents no exigits
expressament per les normes aplicables al procediment de que es tracti o que ja es
troben en poder la l’Administració actuant (art. 35 LPAC); la matisació de la fórmula
del silenci positiu, segons es tracti de procediments iniciats a sol·licitud de
l’interessat (art. 43 LPAC) o bé iniciats d’ofici i finalment, apunta la necessitat
que la simplificació sigui més intensa en l’àmbit concret de diverses
regulacions sectorials, com a conseqüència de l’anomenada “desregulació” de la
que aquests sectors estan sent objecte.
Dos anys més tard, això és a l’any 2000, el professor Tornos Mas abunda en la
idea 4 i assenyala que el factor temps comença a ser valorat per la pròpia
Administració, mentre que el sector empresarial exigeix de la seva Administració una
actuació simplificada, i els Governs prenen consciència de que l’atracció
d’inversions passa de forma prioritària per dotar-se d’una Administració eficaç.
Al mateix temps, les polítiques de simplificació basades en potenciar la
comunicació i l’autoresponsabilitat dels ciutadans exigeixen comptar amb un
ordenament el més clar i precís possible.
En relació al tema que ens ocupa, es parteix originàriament d’una crítica
generalitzada sobre el retard sistemàtic en resoldre i una excessiva càrrega documental,
per això es reclama la necessitat de “simplificar i racionalitzar els tràmits
administratius”i s’obre un procés de reflexió5 que va culminar amb l’aprovació
de la Llei 30/92 on es van introduir com a novetats més significatives, a més
4

Joaquín Tornos Mas: “La simplificació procedimental en l’ordenament espanyol” . Revista d’Administració Pública.
Gener‐Abril 2000, pàg. 39 i ss.
5
Que finalitza amb l’aprovació pel Ministeri d’Administracions Públiques de l’anomenat Pla de Modernització de l’Estat
(Madrid, 1992). Font Tornos Mas: “La simplificació...., op. Cit. Pàg. 47
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de les assenyalades anteriorment, el dret dels ciutadans a obtenir informació i
orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que recauen en les sol·licituds o
activitats que es proposin realitzar; drets de participació en el procediment (art. 35) i
dret d’accés als Registres i Arxius, com a manifestació del principi de
transparència; silenci positiu com a regla general i vinculació amb ell, per part de
l’Administració, una vegada s’hagi produït; polivalència del Registres a l’hora de
presentar una sol·licitud, escrit o comunicació a qualsevol de les
Administracions6; utilització de mitjans tècnics (art. 45) per al desenvolupament de
la seva activitat; normalització de sol·licituds (art. 70.4) mitjançant l’elaboració de
formularis i models a disposició dels ciutadans principi de celeritat en la
tramitació procedimental, amb l’impulso d’ofici de tots els tràmits (art. 74.1), la
prossecució de les actuacions en cas de la no emissió d’informes en termini,
excepte dels preceptius (art. 83.3).
La llei 4/1999, de reforma de la Llei 30/92, abunda en la simplificació
administrativa, impulsant l’aplicació i utilització dels mitjans informàtics i telemàtics per
part de l’Administració; modifica el règim del silenci positiu establint-lo com a regla
general en tots els supòsits, “excepte que una norma amb rang de Llei o
norma de Dret Comunitari Europeo estableixi el contrari (...)”7, i la sol·licitud
per acreditar que aquest s’ha produït, tindrà caràcter potestatiu. La Disposició
Addicional Primera d’aquesta norma, a més, faculta al Govern per nomenar
una Comissió Interministerial presidida pel Ministre de les Administracions
Públiques, per portar a terme el Primer pla de Simplificació Administrativa8.

6

Si bé en el cas de l’Administració Local, sempre que s’hagués subscrit l’oportú Conveni.
(...) restant exceptuats d’aquesta previsió els procediments de l’exercici del dret de petició, ..., aquells l’estimació dels
quals tingués com a conseqüència que es transfereixin al sol∙licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al
servei públic, així com els procediments d’impugnació d’actes i disposicions en els que el silenci tindrà efecte
desestimatori” (art. 43.5).
8
RD 670/1999 relatiu al contingut del Pla de Simplificació, els objectius del qual es concreten en: simplificació
normativa, i economia en la regulació de procediments; el ciutadà subjecte actiu i protagonista en l’activitat
administrativa; necessària adequació de l’activitat administrativa a la Societat de la Informació. La font, Tornos Mas, J:
“La simplificació.... op. cit. pàg. 57‐58.
7
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Les mesures de simplificació que acaben d’assenyalar, a més d’interès per al
ciutadans en general, estan clarament vinculades al problemes que comporten
les nombroses càrregues burocràtiques que suporta el sector empresarial,
particularment les petites i mitjanes empreses. Així, en un món de competència
oberta, de fàcil deslocalització de les instal·lacions de béns, els empresaris exigeixen a
l’Administració una actuació àgil, i les Administracions correlativament, prenen consciència
de que el desenvolupament econòmic depèn de forma determinant d’una bona gestió de les
potestats de regulació.
I, en aquest escenari doctrinal que acaben de mostrar de forma sintètica, molt
favorable i reivindicador d’una simplificació administrativa que, al temps que
apropi als ciutadans a l’Administració i els converteixi en subjectes actius de
les relacions recíproques, anul·li els nombrosos obstacles burocràtics que
suporten les empreses, fa la seva entrada estel·lar la DServeis.
El professor Luciano Parejo Alfonso9, destaca les idees força de la DServeis i
la caracteritza com a : a) Una norma de política econòmica de primera importància i
caràcter transversal10; b) Una norma de “desregulació” que no de liberalització, que parteix
d’un concepte “d’obstacle il·legítim a la lliure competència en el mercat”, tan ampli, que posa
sota sospita de restricció indeguda qualsevol regulació jurídico-pública de l’accès al mercat de
les activitats de serveis o d’exercici d’aquestes; c) Una norma de radical reconversió del
sistema administratiu de control de les activitats de serveis, mitjançant i) restricció dràstica
de la policia administrativa preventiva, ii) imposició del principi de proporcionalitat, com a
criteri de mesura dels règims estatals de policia administrativa en la matèria.

9

Parejo Alfonso, Luciano: “La desregulació de los servicios con motivo de la Directiva Bolkenstein: La interiorización,
con paraguas y en ónmibus, de su impacto en nuestro sistema”. El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, 20 abril 2009.
10
“L’amplia noció de serveis que assumeix determina un extens àmbit d’aplicació.”
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La seva repercussió en l’esglaó estatal és, sens dubte, enorme i de port
constitucional, qualificat por E. Linde Paniagua com a liquidació del sistema
“autoritativo” o de policia administrativa mitjançant autorització prèvia11.
I, destaca el professor Parejo12, amb un cert to crític, que la nostra doctrina
científica, respecte la DServeis, i en un clar contrast amb algú dels països com
Alemanya13, no només ha acceptat sense crítica, a més de la transversalitat i
amplitud del seu àmbit, l’abast del marc jurídic general que estableix i el seu
enorme i penetrant impacte intern, sinó que s’ha mostrat favorable al seu
dictat amb aquestes característiques. I, menys encara, s’ha plantejat la
necessitat de reconstrucció del Dret Administratiu i l’Administració Pública
que requereix la funcionalitat de la policia administrativa ex post.
En efecte, serveixin com a exemple de la doctrina favorable al dictat de la
DServeis, les paraules del professor Rivero Ortega 14 que la qualifica com a
“una norma que pot ser interpretada com a procés de reconsideració de cada exigència
pública projectada sobre les iniciatives empresarials. Partint del diagnòstic de l’excés de traves
que reflecteixen els successius informes sobre l’estat del mercat interior de serveis, se’n proposa
la reducció progressiva” i, argüeix que en Espanya, no obstant disposar de plans de
reducció de càrregues, d’haver assajar experiències de finestreta única, reconèixer el dret a la
informació administrativa i regulat l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics fa
temps, ni hem aconseguit assolir els objectius de la DServeis ni estem en bones condicions per
aconseguir-ho. Destacant que la tasca pendent, per realitzar les exigències de
simplificació (descàrrega burocràtica, silenci administratiu, i la reducció de
terminis), en el nostre país és més gran que l’existent en altres països
11

E. Linde Paniagua: “Notas sobre el objeto, ámbito y reglas de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el
mercado interior”. Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 14, 2008, pág. 35‐46.
12
L. Parejo: “La desregulación.... op. cit. Pàg. 36.
13
Destaca el professor L. Parejo que segons la premsa alemanya, en les sessions públiques orals celebrades pel Tribunal
Federal Constitucional alemany, en el procés sobre la ratificació del Tractat de Lisboa, algú dels Magistrats es va
plantejar la qüestió de si no s’ha anat massa lluny en l’ampliació de les competències supranacionals i, per tant, si
l’evolució de la integració no ha pres un rumb que amenaça la llibertat. Font: “La desregulació...op.cit. pàg. 36.
14
Ricardo Rivero Ortega: “Simplificació Administrativa y Administració Electrónica: Objectius pendents en la
Transposició de la Directiva”. Revista catalana de dret públic, núm. 42, 2011, pàg. 4.
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europeus15, superant en un 5% la de la mitjana dels països de l’OCDE, donat els
persistents excessos en les exigències documentals i, finalment, fa una aposta decidida
per modificar la Llei de procediment administratiu, com a un mitjà efectiu per
tal de realitzar i fer efectius els objectius de la DServeis.

II.

LA DIRECTIVA DE SERVEIS

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, es va aprovar amb
l’objectiu d’eliminar les barreres entre Estats en l’àmbit de la prestació de
serveis, segons els objectius fixats per l’Estratègia de Lisboa16.
Es funda en la convicció de que els principis propis dels models de les
economies intervingudes i del principi de l’Estat Social, vigents en Europa a
partir de la Primera Guerra Mundial, han portat a un nivell d’intervenció
pública excessiva en el mercat de serveis, mitjançant el establiment de requisits i
títols habilitants previs que dificulten l’accés al mercat, desincentiven la posada en marxa

15

És interessant el breu estudi comparat que, el professor Rivero Ortega, fa respecte a països com Alemanya, Itàlia i
Portugal, en la obra citada en la nota anterior, pàg. 5 i ss i que no es reprodueixen en excedir del marc d’aquest treball.
16
El Consell Europeu de 22 i 24 de març de 2000 va constatar que, malgrat la tasca desenvolupada pel Tribunal de
Justícia Europeu en torn a la defensa tant de la llibertat d’establiment (actual art.43), com de la llibertat de circulació
de serveis (art. 49), ambdós consagrats des de 1957 en el Tractat de la Comunitat Europea, els avenços en aquestes
llibertats, s’havien revelat insuficients, per això es va dissenyar “ l’Estratègia de Lisboa”, en virtut de la qual la Unió es
fixa com a objectiu “convertir‐se en l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de
créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors ocupacions i amb major cohesió social”. Per això, una
de les metes que el Consell Europeu marca a la Comissió, al Consell i als Estats membres és el “d’elaborar una
estratègia per a la supressió dels obstacles als serveis”. En compliment d’aquest mandat, i desprès d’una intensa
consulta (promoguda per “la Comunicació sobre els serveis d’interès general en Europa”, Comunicació de 20 de
setembre de 2000, DOCE C‐17/4, de 19 de gener de 2000), la Comissió va publicar en 2002 un informe sobre “El estat
del mercat interior de serveis”, en el que va exposar l’inventari d’un gran nombre d’obstacles que impedeixen o frenen
el desenvolupament dels serveis entre els Estats membres i, especialment, dels serveis prestats per les PYME, i es
destaca que l’enfocament sectorial seguit fins el moment resultava clarament insuficient, essent imprescindible una
Directiva única que ofereixi un enfocament global i horitzontal, abordant de manera conscient i efectiva les barreres
que impedeixin la consecució d’un veritable mercat únic de serveis, sense oblidar garantir un elevat nivell de qualitat
dels serveis.
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d’iniciatives empresarials i generen importants costos de transacció, quan no pràctiques de
corrupció17.
El seu impacte en els ordenaments jurídics dels estats membres és tan gran
que la doctrina la qualifica com a “una revolució administrativa” o de “cataclisme en el
nucli central del Dret Administratiu”18.
El element central de la DServeis i, el que als nostres efectes més ens interessa,
consisteix en imposar un canvi essencial en el règim de les autoritzacions
administratives. El principi general que estableix, amb matisos, és la prohibició
d’intervencions autoritzatories de caràcter previ. I, dic amb matisos, perquè malgrat el
procés propi i singular de deconstrucció del sistema de control municipal previ a l’obertura
d’establiments o locals d’activitats econòmiques que ha portat a terme el Dret espanyol,
sota la invocació formal del Dret Europeu19, la DServeis no imposa per se la supressió
de les llicències d’activitats sinó, més moderadament, l’obligació de que tots els
Estats membres revisen i depurin els seus règims d’autoritzacions
administratives sobre les activitats de serveis i només mantinguin aquelles
justificades per “raons imperioses d’interès general”.
De la interacció del model que traça la DServeis, amb la seva llei de
transposició al nostre ordenament intern, Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, a gran trets i, en relació a la
tècnica autoritzatòria, s’infereixen les regles vertebradores següents20:

17

Lozano Cutanda, Blanca: “Ley Ómnibus: silencio administrativo, declaración responsable y comunicación previa”.
Diario La Ley, núm. 7339, Sección Tribuna, 10 febrero 2010, pàg. 1.
18
Fernández Torres, Juan Ramón: Règims d’intervenció administrativa: Autorització, Comunicació Prèvia i Declaració
Responsable”. Revista Catalana de Dret Públic, núm. 42, 2011, pàg. 2, citant a Linde Paniagua, E: “Libertad de
establecimiento de los prestadores de servicios en la DServicios en el mercado interior” a DA, Madrid, Círculo de
Empresarios, 2009, p. 219‐250.
19
Velasco Caballero, Francisco: “Sujetos privados en las comunicaciones previas y las declaraciones responsables para
el control municipal de actividades económicas”. Civitas Revista española de Derecho Administrativo 165 Julio‐
Septiembre 2014.
20
Seguint en l’essencial l’esquema del professor Fernández Torres, Juan Ramón: “Règim d’Intervenció Administrativa:
Autorització, Comunicació Prèvia i Declaració Responsable”. Revista Catalana de Dret Públic, núm. 42, 2011.
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1. En primer lloc, ambdues normes adopten una regulació uniforme de la figura
de l’autorització administrativa que fa possible una explicació unitària
d’aquesta figura, excepte, en relació amb els sectors exclosos dels seus
respectius àmbits d’aplicació21.
Defineix el “règim d’autorització” com “qualsevol procediment en virtut del qual
el prestador o el destinatari estan obligats a fer un tràmit davant l’autoritat competent
per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre l’accés a una activitat de
serveis o el seu exercici” (art. 4.6) 22 . Amb més precisió, si es vol, la Llei
17/2009 el defineix com “qualsevol sistema previst en l’ordenament jurídic o en
les normes dels col·legis professionals que contingui el procediment, els requisits i les
autoritzacions necessaris per accedir o exercir una activitat de serveis” (art. 3.10). I,
conceptualitza “l’autorització” com a “qualsevol acte exprés o tàcit de l’autoritat
competent que s’exigeixi amb caràcter previ, per accedir a una activitat de serveis o bé
per exercir-la” (art. 3.7)23.
Es a dir, de les definicions que acabem de transcriure s’infereix que
s’entén per “règim d’autorització” qualsevol tipus d’intervenció de
l’Administració que directa o indirectament condicioni l’exercici d’una
21

Això és, els serveis d’interès general, els financers, els serveis i les xarxes de comunicacions electròniques, els de
transport, els serveis portuaris, els sanitaris, els de les empreses de treball temporal, els audiovisuals, els jocs d’atzar,
loteries i apostes, les activitats vinculades a l’exercici de l’autoritat pública, els serveis socials, els privats de seguretat i
els que presten notaris i registradors (art. 2 DServeis i de la Llei 17/2009).
22
El concepte és de gran amplitud incloent‐hi les autoritzacions pròpiament dites, així com les llicències,
homologacions, concessions, obligacions d’inscripció en col∙legis, registres, llistats oficials, bases de dades o de
concertació amb organismes, o l’obtenció de carnet professional, l’autorització obtinguda per silenci administratiu o
bé l’accés a activitats condicionades a l’obtenció d’acusament de rebuda de l’administració, amb posterioritat a
declaracions d’interessats per iniciar l’activitat o per exercir‐la legalment. Vid. E. Linde Paniagua: “Libertad de
establecimiento de los prestadores de servicios en la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior”. En Retos
y Oportunidades de la Transposición de la Directiva. XXV edición del Libro Marrón, Círculo de Empresarios, octubre
2009, pàg. 232.
23
L’amplitud i generalitat amb la qual s’expressa l’art. 4.6 de la DServeis potser expliquen que algun autor dedueixi de
la definició que “L’autorització deixa de ser un títol habilitador en la DServeis per transformar‐se en el gènere de les
modalitats d’intervenció administrativa sobre les activitats de serveis”. Vid. González García, J.V. “Autoritzacions,
comunicacions prèvias i declaracions responsables en la transposición de la Directiva de Serveis”, Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals, núm. 42, 2010, pàg. 268, per referència de Fernández Torres, J.R.: “Règims d’intervenció....., op.
cit. Pàg. 4.
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activitat. I, pel que fa a “l’autorització” s’entén com a l’acte administratiu
que, de forma prèvia a l’accés o a l’exercici d’una activitat pel particular,
comprova que sigui conforme a dret i a l’ interès públic i, alhora,
constitueix el suport que la legitima.
2. La DServeis no propugna els desmantellament dels diferents règims d’autorització,
només els abusius i innecessaris24, això és, en paraules de la DServeis aquells
“règims d’autorització, procediments i formalitats excessivament onerosos que
obstaculitzen la llibertat d’establiment i la creació de noves empreses de serveis que
aquesta comporta”.
Així, la submissió a un règim d’autorització per a l’accés o exercici a una
activitat de serveis restarà condicionat a la superació d’un triple test, a
saber: a) que el règim autoritzatorio no sigui discriminatorio per al prestador, b)
que la necessitat d’establir un règim d’autorització estigui justificada en una
“raó imperiosa d’interès general” 25 i, c) que l’objectiu perseguit no es pugui
aconseguir amb una mesura menys restrictiva, en concret perquè un
control a posteriori es produiria massa tard per ser eficaç (principi de
proporcionalitat) (art. 9.1 DServeis i 5 de la Llei 17/2009).
En coherència al que acabem d’assenyalar, la Llei 17/2009 estableix
l’excepcionalitat d’imposar un règim d’autorització a les activitats de
prestació de serveis, el qual només serà possible sempre que a) se superi el
triple test que acabem d’assenyalar, i que b) no sigui suficient una comunicació o una
declaració responsable del prestador, en la que manifesti el compliment dels
24

Vid. Fernández Torres: “Règims d’Intervenció Administrativa..... op cit pàg. 4 i ss.
Definides i interpretades per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i que l’art. 3 de la
Llei 17/2009 limita a les següents: “l’ordre públic, seguretat pública, protecció civil, la salut pública, la preservació de
l’equilibri financer del règim de la seguretat social, la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors, dels
destinataris dels 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 “.
25
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requisits i faciliti la informació necessària a l’autoritat competent per al
control de l’activitat. (art. 5).
3. Aquestes prescripcions es complementen en la DServeis fixant d’una
banda, prohibicions absolutes d’alguns requisits, que es consideren directament
restrictius de les llibertats d’establiment i de la lliure prestació de serveis,
els quals formen l’anomenada “llista negra”, que recull l’art. 1426 i que els
règims d’autorització no podran imposar en cap cas. I, d’altra banda, una
relació de requisits que poden ser potencialment restrictius, però susceptibles de
ser implantats si s’acompleixen els condicionaments que la pròpia
Directiva fixa i l’Estat membre acredita, una vegada sotmesos a
avaluació, que són necessaris, proporcionats i no discriminatoris els quals
conformen l’anomenada “llista grisa”27 (art. 15 DS sota la rúbrica general
“requisits per avaluar”)28. La Llei 17/2009 determina que la introducció
d’aquests requisits només té cabuda “excepcionalment” (art. 11.2) i que
la concurrència de les condicions, que habiliten per a l’establiment dels
requisits sospitosos, s’ha de notificar a la Comissió Europea d’acord amb els
termes que fixa la Disposició Addicional Quarta i ha d’estar “prou
motivada” en la norma corresponent (art. 11, paràgraf 2n).
4. Les exigències vistes fins ara, es complementen amb una sèrie de principis
als que necessariament han d’ajustar-se els règims d’autorització: no ser
26

Requisits basats en la discriminació per raó de la nacionalitat o la residència, la interdicció d’estar establert en
diversos estats membres o inscrit en col∙legis, registres o associacions professionals de diversos estats membres, les
condicions de reciprocitat, les limitacions de la llibertat d’elecció entre un establiment principal o secundari, la
intervenció directa o indirecta de competidors, l’obligació de constituir garanties (avals o assegurances) amb un
prestador o organisme establert al territori nacional, l’obligació d’haver estat inscrit de manera prèvia durant un
període determinat en els registres existents o d’haver exercit l’activitat anteriorment al territori nacional i la
anomenada “prova econòmica”, als quals afegeix l’art. 10.e) de la Llei 17/2009 que es comercialitzin productes o
serveis d’un tipus o procedència determinada. Les raons imperioses d’interès general que s’invoquin no podran
encobrir requisits de planificació econòmica.
27
Es refereixen, per exemple, a l’establiment de límits quantitatius o territorials, de requisits relatius a la forma jurídica
del prestador, la possessió d’un capital determinar per a una societat, la prohibició de disposar de varis establiments
en una mateix territori nacional, tarifes obligatòries mínimes o màximes que el prestador ha de respectar, límits
quantitatius i territorials (fixats en atenció a la població o a una distància mínima) étc...
28
Muñoz Machado, Santiago: “Las regulaciones por silencio. (Cambio de pardadigma en la intervención administrativa
en los mercados”. Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho). Núm. 9, pág. 74
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discriminatoris, estar justificats en una “raó imperiosa d’interès general”; ser proporcionats,
clars i inequívocs, publicitats amb antelació, transparents i accessibles (art. 10 DServeis).
En lògica correlació, l’article 6 de la Llei 17/2009 preceptua que els procediments
d’autorització “hauran de tenir caràcter reglat, ser clars i inequívocs, objectius i imparcials,
transparents, proporcionats a l’objectiu d’interès general i donar-se a conèixer amb
antel·lació”.
5. Junt als aspectes més rellevants que configuren el perfil de l’autorització,
s’han d’esmentar alguns altres elements:
- L’habilitació als Estats membres per supeditar l’accés (de un prestador ja
establert en una altre Estat membre) a una activitat de serveis, excepcionalment i
motivadament, al compliment de requisits, de la legislació sectorial, justificats per
raó d’ordre públic, seguretat pública, salut pública o protecció del medi ambient
(art. 16.3 DS i art. 12.3 de la Llei 17/2009, que reprodueix l’article 52
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea);
- La interdicció de solapaments i duplicacions de requisits i controls ja superats a
l’Estat membre d’origen o a la Comunitat Autònoma d’origen, en el nostre cas
(art. 10.3 DS i 9.1 de la Llei 17/2009)29;
- La limitació excepcional de durada de les autoritzacions (art. 11DS i 7 de la
Llei 17/2009);
- L’obligació d’aplicar un criteri de selecció públic, imparcial i transparent, en el cas
que el nombre d’autoritzacions (de durada limitada i proporcionada, en tot
cas) sigui limitat per raó de l’escassetat de recursos naturals o de capacitats
tècniques susceptibles de ser utilitzades (art. 12.1 DServeis i 8.2.a de la Llei
17/2009)30;
29

Del tenor literal següent: “les administracions públiques no podran exigir requisits, controls previs o garanties
equivalents o comparables, en allò essencial, per la finalitat a aquells als quals ja estigui sotmès el prestador a Espanya
o en un altre estat membre”.
30
Fernández Torres, J.R.: “Règims d’Intervenció Administrativa... op. cit. Pàg. 8. “es poden tenir en compte
consideracions referides a la salut pública, els objectius de política social, de salut i seguretat laborals, de tutela
ambiental i cultural i “qualsevol altra raó imperiosa d’interès general de conformitat amb el dret comunitari” (art. 12.3
DServeis)
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- L’obligació d’establir procediments clars i d’accés senzill que no incloguin tràmits
susceptibles de ser dissuasius ni d’ocasionar despeses superiors al seu cost (art.
13.1 i 2 DServeis), com també “ garantir l’aplicació general del silenci
administratiu positiu i que els supòsits de silenci negatiu constitueixin
excepcions previstes en una norma amb rang de llei justificades per
“raons imperioses d’interès general” (art. 6 de la Llei 17/2009).
III. NORMES ESTATALS QUE CONFIGUREN L’ESCENARI
DELS DIFERENTS RÈGIMS D’INTERVENCIÓ A PARTIR
DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS
Amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Lliure Accés a les Activitats de
Serveis i el seu Exercici31 els postulats de la qual, com hem vist, no disten massa
dels de la Directiva, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de Modificació de
Diverses Lleis per adaptar-les a la Llei 17/2009, es va iniciar el camí de
progressiva supressió de les llicències municipals prèvies a l’obertura de
locals per a l’exercici d’activitats econòmiques, tant industrials com de
serveis (inclosa l’activitat comercial)32.
Les següents fites d’aquest camí, en allò que incideix en els règims
autoritzatoris, i sense perjudici del que desprès estudiarem sobre l’àmbit
normatiu català, es troben en les següents normes estatals d’abast general: en
la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (en endavant LES), que
suprimeix amb caràcter general la llicència d’activitat; en la Llei 12/2012, de
26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats
Serveis; en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de Suport als Emprenedors i a la seva
Internacionalització; en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat

31

Ha estat modificada per la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, justament en el punt relatiu als títols d’intervenció
i, en concret en el punt que es refereix a quan es pot imposar un règim d’autorització.
32
Velasco Caballero, Francisco: “Sujetos privados.... op.cit.
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de Mercat (en endavant LGUM); i en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local33.
Formalment, els canvis normatius es fonamenten en la DServeis, encara
que, com ja hem assenyalat, aquesta no exigeix, en puritat, la supressió de les
llicències sobre les activitats de serveis sinó revisar i depurar, en el seu cas, els règims
d’autoritzacions i només mantenir aquelles que siguin justificades per “raons imperioses
d’interès general”.
Veurem breument les novetats que van introduir aquestes normes,
circumscrites al que constitueix l’objecte del nostre estudi.

a) La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de Modificació de Diverses
Lleis per adaptar-les a la Llei 17/2009
En relació als règims d’intervenció la reforma introduïda es concreta en la
Llei 30/92, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LPAC) introduint els articles
39bis i 71bis, i modificant l’article 43. L’apartat primer de l’article 39bis sota
la rúbrica “principis d’intervenció de les Administracions Públiques per al
desenvolupament d’una activitat”34 apel·la a la proporcionalitat, si bé no constitueix
cap innovació real, ja que aquest principi venia tradicionalment recollit en
els articles quatre i sis del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i
33

La DServeis apel∙la a l’acció tant del poder estatal com de l’autonòmic i local, perquè tots ells tenen competències en
matèria de prestacions de serveis. El primer, en matèria de planificació i ordenació econòmica general i per a la llibertat
d’empresa (149.1.1º, 13º; i 18º); les CC.AA. per raó de les competències en matèria de “comerç interior” que els hi
reconeixen els seus Estatuts en tots els casos. I, les Administracions Locals perquè l’obertura d’establiments i la
prestació de serveis ha estat tradicionalment sotmesa a la intervenció administrativa municipal. Davant d’aquesta
situació, el professor Santiago Muñoz Machado, considera que “La única salida posible hubiera sido incorporar la
Directiva mediante leyes generales del Estado, lo suficientemente pormenorizadas, y que se asegurase su
reproducción por todos los poderes normativos infraestatales. Bastaria con que fueran bases formuladas como
modelos, cuyo contenido pasara completo a las legislaciones infraestatales, que serian las primariamente aplicables.
El Estado usaría, al hacerlo, las competencias constitucionales que ostenta, que ya hemos señalado, y las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos las suyas pròpias”. “Las regulaciones por silencio”. Revista El Cronista del
Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 9, pàg. 73.
34
Principis informadors com el de menor onerositat, motivació, no discriminació, adequació als fins que la justifiquen
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la jurisprudència ve des de fa dècades reconeixent que ens trobem davant un
principi general del Dret35.
L’article 43 LPAC generalitza la regla del silenci positiu, establint que només
serà negatiu davant una raó imperiosa d’interès general que el justifiqui en
termes de proporcionalitat o quan així ho estableixi una norma de Dret
comunitari. No obstant això, la Disposició Addicional Quarta de la Llei
25/2009 va disposar que concorren aquestes raons imperioses d’interès
general, quan es tracti de normes amb rang de llei anteriors a aquesta.
L’article 71 bis LPAC, per la seva banda, va introduir unes definicions generals
de declaració responsable i de comunicació; va establir que les comunicacions
hauran de ser prèvies, sense perjudici que la normativa sectorial permeti la
presentació en un termini posterior i va estipular que la mera presentació
d’ambdues habilita ja per a l’inici de l’activitat.
Encara que la Llei 25/2009 és transposició de la DServeis dins les
competències de l’Estat, hem d’assenyalar que la modificació de la LPAC té
un abast molt més ampli, donat que s’aplica a qualsevol intervenció i no
només als mitjans d’intervenció sobre les activitats de serveis incloses en la
Directiva36.
El complement intern d’aquestes modificacions ve constituït per la reforma
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
en el sentit de declarar el dret dels ciutadans, en els procediments relatius a
l’accés a una activitat de serveis i el seu exercici, a realitzar tràmits a través
35

L’article 6 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, de 17 de juny de 1955, encara vigent, recull les
primeres manifestacions d’aquest principi –en paraules de TR. Fernández Rodríguez, “la vieja norma, expresa la idea
mejor que ninguna otra de mayor porte”‐ amb la següent expressió: “1. El contenido de los actos de intervención será
congruente con los motivos y fines que los justifiquen.
2. Si fueran varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo para la libertad individual”. García Garro, Mª Aránzazu:
Impacto de la Directiva de Servicios en las licencias urbanísticas y de actividad”. Thomson Reuters, Aranzadi, Pamplona,
2013, pàg. 52.
36
Alonso Mas, M. José: “El nuevo régimen de los instrumentos de intervención de las entidades locales”. Capítol 11 del
llibre “Reforma del Règim Local, coordinat per Manuel J. Domingo Zaballos. Aranzadi, 2014, pàg. 452 i ss.
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d’una finestreta única per via electrònica i a distància i a obtenir per mitjans
electrònics informació sobre: a) els requisits aplicables; b) les dades de les autoritats
competents; c) els mitjans i condicions d’accés i d) les vies de reclamació i recurs.
També la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, es veu modificada per la Llei
25/2009, en els seus articles 70bis, al que s’addiciona un nou apartat, relatiu
a la finestreta única i, en l’article 84 relatiu als mitjans d’intervenció de
l’Administració en l’activitat dels ciutadans.
En aquest últim, desprès d’advertir que per a les activitats de serveis s’estarà
al que disposa la llei 17/2009 37 s’inclouen, junt als mitjans tradicionals
d’intervenció (ordenances, bans, llicències i ordres individuals d’execució),
nous règims com la submissió a comunicació prèvia i declaració
responsable, així com a control posterior. I, es determina que en la seva
activitat, les Entitats Locals s’ajustaran als principis d’igualtat de tracte; necessitat
i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix.

b) Llei 2/2011, de 4 de marc, d’Economia Sostenible
Constitueix la tercera norma de caràcter general de transposició de la
DServeis i, les mesures de simplificació administrativa que s’hi contenen, en
relació amb les llicències locals, es concentren en tres àmbits: el primer, en
l’ampliació de l’àmbit del silenci positiu (art. 40 LES); i el segon, a través de la
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, introduint els articles 84 bis i 84
ter, per restringir la possibilitat d’exigir llicències a aquelles activitats en les que
concorrin raons imperioses d’interès general, vinculades amb la protecció de la salut

37

Pensem que aquesta remissió a la DServeis, a través de la Llei 17/2009 implica que si el prestador ja es troba
establert en un altres Estat membre i no es tracta de l’accés a l’activitat sinó al seu exercici en lliure prestació, l’art. 16.2
de la Directiva impedeix el seu sotmetiment a autorització per part de l’Estat membre de destinació. Alonso Mas; M.J.:
“El nuevo régimen..... op. cit pàg. 456.
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o seguretat públiques, el medi ambient, el patrimoni històric-artístic o que impliquin
l’ús privatiu i ocupació dels bens de domini públic.
A més, s’habilita les Hisendes Locals 38 per cobrar taxes per les activitats de
verificació del compliment dels requisits per aquelles activitats no subjectes a autorització
o control previ, i es preveu, finalment, en la Disposició Addicional Octava un
procediment de clarificació de la situació resultant quan a les llicències exigibles desprès de
la reforma.
L’art. 40 LES en matèria d’ampliació de l’àmbit del silenci positiu 39 , conté un
mandat dirigit al Govern i a les Comunitats Autònomes, per modificar el
sentit del silenci, quan no concorrin raons imperioses d’interès general,40 d’acord
amb el que estableix l’art. 43 de la Llei 30/199241. En invocar la Llei 30/92,
té vocació de transcendir l’àmbit de les activitats de prestació de serveis i ser
aplicar en tot l’àmbit de l’activitat administrativa i, connectat amb la
Disposició Addicional Quarta de la llei, estableix una presumpció
d’adequació a la DServeis de certs procediments, encara que prevegin el
silenci negatiu, sempre que hagin estat regulats per llei o per norma
comunitària anterior a la LES.

38

Modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, concretament l’art. 20.4.i).
La regulació del silenci en la LES ha estat qualificat com un “sarcasme” en vista de que desprès de la Llei 17/09 i de la
Llei 25/09, aquesta llei (la LES) es limita a exigir un altre projecte de llei per a la seva regulació. És el que els enginyers
de sistemes anomenen bucle o loop de programació, per referir‐se a una acció que es repeteix successives vegades, fins
que una de les seves condicions es deixa de complir. Si no fos perquè les novetats normatives es presenten per millorar
la competitivitat de la nostra economia, l’exposat semblaria una broma, però en les nostres circumstàncies actuals,
tramitar tres projectes de llei, per arribar al resultat de la necessitat d’un altre recorda el conte de la bona pipa. Rivero
Ortega, Ricardo: “Simplificació Administrativa i Administració Electrònica: Objectius pendents en la transposició de la
Directiva de Serveis”. Revista de Dret Públic, núm. 42, 2011, pàg. 11.
40
El paràmetre de raó imperiosa d’interès general al que s’al∙ludeix s’haurà de buscar en l’article 3 de la Llei 17/2009,
segons el dictamen del Consell d’Estat, núm. d’expedient 215/2010 (Economia i Hisenda) aprovat per unanimitat el 18
de març de 2010.
41
També el Consell d’Estat es manifesta recordant que l’art. 43 de la LPAC ja va ser modificat i que en tot cas, excedeix
del compliment de l’objectiu imposat pel Dret europeu, que era implantar el silenci positiu en les activitats de serveis.
No obstant això, la LES va veure la llum referint‐se a la Llei 30/92, amb la qual cosa es dedueix que té vocació de ser
aplicat a tot l’àmbit de l’activitat administrativa.
39
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L’art. 84 bis42, va introduir la regla general per excel·lència que es troba recollida
tant a la DServeis com a la Llei 17/2009, es a dir, la no imposició als prestadors
d’un règim d’autorització43, en ares a la llibertat d’establiment44. Regla que troba,
en el paràgraf següent, l’excepció amb la concurrència d’alguna raó
imperiosa d’interès general que la pròpia norma tanca45: activitats que afectin a
la protecció del medi ambient, del patrimoni històric-artístic, la seguretat o la salut
públiques o que impliquin l’ús privatiu i l’ocupació dels béns de domini públic, sempre
que la decisió estigui justificada i resulti proporcionada.
Finalment, el precepte estableix que en cas de concurrència de llicències o
autoritzacions entre una altra Administració i una Entitat Local, aquesta haurà de
motivar, en la justificació de la necessitat, quin és l’ interès concret que
s’intenta protegir i que aquest no es troba ja cobert mitjançant una altra
autorització ja existent, això per evitar duplicitats.
Aquest últim extrem connecta amb el principi de simplificació de càrregues, recollit
actualment en l’article setè de la Llei de Garantia d’Unitat del Mercat
(LGUM)46 i present tant en la DServeis com en la Llei 17/2009, per a les
activitats compreses en aquestes. El principi connecta tant amb el
reconeixement mutu com amb el principi de proporcionalitat, de que és
42

Del tenor literal següent:“Sense perjudici del que disposa l’article anterior, amb caràcter general, l’exercici
d’activitats no se sotmetrà a l’obtenció de llicència o altre mitjan de control preventiu. No obstant això, podran
sotmetre’s a llicència o control preventiu aquelles activitats que afectin la protecció del medi ambient o del patrimoni
històric‐artístic, la seguretat o la salut públiques, o que impliquin l’ús privatiu i l’ocupació dels béns de domini públic,
sempre que la decisió de sotmetiment sigui justificada i resulti proporcionada. En cas que l’existència de llicències o
autoritzacions concurrents entre una entitat local i alguna altra Administració, l’entitat local haurà de motivar
expressament en la justificació de la necessitat de l’autorització o llicència l’ interès general concret que es pretén
protegir i que aquest no es troba ja cobert mitjançant altra autorització existent”. (la traducció al català és nostra)
43
Art. 5 de la Llei 17/2009.
44
Art. 4 de la Llei 17/2009.
45
Front al llistat obert de la DServeis, ara es limiten a la relació exposada. La conseqüència immediata és que es puguin
identificar noves raons per tal de justificar una intervenció preventiva.
46
“la intervenció de les diferents autoritats competents garantirà que no genera un excés de regulació o duplicitats i
que la concurrència de varies autoritats en un mateix procediment no implica majors càrregues administratives per a
l’operador que les que se generarien amb la intervenció d’una única autoritat”. Precepte que connecta amb la
proporcionalitat i que es manifesta també en l’art. 17.4 de la LGUM: “Les autoritats competents vetllaran per
minimitzar les càrregues administratives suportades pels operadors econòmics, de manera que, una vegada aplicat el
principi de necessitat i proporcionalitat d’acord amb els apartats anteriors, elegiran un únic mitjà d’intervenció, bé sigui
la presentació d’una comunicació, d’una declaració responsable o d’una sol∙licitud d’una autorització”.
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manifestació, el que passa és que ací, la Llei de Bases recull una projecció
molt específica d’aquest principi, la que es dona quan existeix una
concurrència vertical d’Administracions Públiques sobre una mateixa
activitat47.
Finalment, l’art. 84 ter, conté un mandat dirigit a les Entitats Locals, que
hauran d’establir i planificar els procediments de comunicació prèvia, així com els de
verificació posterior, quan es tracti d’activitats que no precisen autorització
habilitant prèvia.

c) Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de
Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis48

Els trets més significatius de la norma, de caràcter bàsic49, és que s’eliminen
els controls previs (això és, l’autorització o llicència municipal), lligats a
establiments comercials amb una superfície útil d’exposició i venda al públic
de fins a 300 metres quadrats. La flexibilització afecta també a les obres
lligades al condicionament d’aquests locals, que no requereixen un projecte
d’obra, de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació
de l’Edificació.
Se presentarà comunicació prèvia o declaració responsable, segons els models
d’ambdues que s’insereixen.
47

Domingo Zaballos: “El nuevo régimen....”. op.cit. pàg. 457.
La llei es fonamenta en el dret de propietat privada (art. 33.1 CE) i en la llibertat d’empresa (art. 38 CE), així com en
els principis de llibertat d’establiment, lliure circulació de béns i lliure prestació de serveis (art. 139.2) que propugnen la
unitat de mercat.
La finalitat de la norma, és establir un mínim comú denominador per a tot l’Estat que garanteixi a les empreses un
marc de seguretat jurídica i d’unitat normativa en tot el territori. Tot això, sense perjudici que les CC.AA. en l’àmbit de
les seves competències puguin regular un règim, encara més gran, en l’eliminació de qualsevol tipus de control previ.
49
Segons preveu la seva Disposició Final Onzena, que atribueix a l’Estat, entre d’altres, la competència per a
l’establiment de les bases i la coordinació de l’activitat econòmica, Hisenda General, així com les bases del règim jurídic
de les Administracions Públiques.
48
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El control ex post abastarà, diu la norma, tant els aspectes comercials, com
de sòl i urbanisme, protecció de la salut medi ambient i patrimoni històricartístic, per a la qual cosa serà possible utilitzar Entitats privades de
valoració.

d) Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a l’emprenedor i la seva
internacionalització
Modifica la Llei 12/201250 i augmenta a 500 metres quadrats la superfície
exempta de controls previs en establiments comercials.
Fent honor al seu nom, la Llei introdueix una sèrie de mesures com la
creació de la figura de “l’emprenedor de responsabilitat limitada”; la dels “Punts
d’Atenció a l’Emprenedor” que són Finestretes Úniques Empresarials i es
garanteix l’existència de al menys una en el Ministeri d’Indústria; Impulsa la
contractació pública amb emprenedors (basta la declaració responsable per licitar i només
el candidat elegit haurà de presentar tota la documentació).
El seu Títol IV, Capítol I, preveu la simplificació de càrregues
administratives: Punts d’Atenció a l’emprenedor (PAE); realització de
tràmits associats a l’inici i durant l’exercici de l’activitat; Document únic
electrònic, entre d’altres.

e) Llei 20/2013, de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat
Com a antecedents immediats del principi de llicència única que aquesta llei
instaura, ens trobem amb l’art. 10.4 de la DServeis i el correlatiu 4.2 de la
Llei 17/09, que ja havien previst que qualsevol prestador establert en Espanya, i
que exerceixi legalment una activitat de serveis, la podrà exercir en tot el territori
nacional, inclús mitjançant la creació d’agències o sucursals, això per evitar
50

Disposició Final setena de la Llei
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que els operadors espanyols es trobin en pitjor posició que els dels Estats
membres de la Unió51, es a dir, per evitar la discriminació inversa.
De la mateixa manera, l’art. 7.3 de la Llei 17/2009 va establir que la
realització d’una comunicació
prèvia o declaració responsable o
l’atorgament d’una autorització, permetrien al prestador accedir a l’activitat
de serveis i exercir-la en tot el territori espanyol. No obstant això, es va
afegir-hi que, l’eficàcia estaria limitada a una part del territori quan estigués
justificat per raons d’ordre públic, seguretat pública, salut pública i
protecció del medi ambient, sempre que la mesura fos proporcionada, no
discriminatòria i motivada de forma suficient. D’igual forma, es podria exigir
una autorització, comunicació prèvia o declaració per a cadascun dels establiments físics,
per les mateixes raons imperioses d’interès general i amb els mateix
condicionants que acabem d’assenyalar. Si bé, quan el prestador ja estigués
establert en Espanya i exerceixi legalment l’activitat, aquesta autorització o
declaració responsable no podrà contemplar requisits no lligats
específicament a l’establiment físic.
Les úniques diferencies entre la DServeis i la Llei 17/2009, és que la
primera, no restringeix en aquest punt, les raons imperioses d’interès
general.
Abans de destacar les novetats que incorpora la Llei 20/2013( en endavant
LGUM) només senyalar que el principi d’unitat de mercat no està recollit

51

González García, J.: “La transposición de la Directiva de Servicios: aspectos normativos y organizativos en el Derecho
español”. Revista Española de Derecho Europeo, nº 32, 2009, en referència per nota de M. José Alonso Mas en
“Aspectos competenciales de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”, dins del llibre coordinat per ella “El nuevo
marco jurídico de la Unidad de Mercado”. La Ley, maig, 2014, pàg. 314.
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expressament en la Constitució, sinó que ha estat construït per la
jurisprudència del Tribunal Constitucional 52 , prenent com a referent
principal la llibertat de circulació i l’establiment de persones, així com la llibertat de
circulació de béns en tot el territori espanyol que garanteix l’art. 139.2 de la
Constitució, invocant també l’article 149.1.1ª de la CE que atribueix a
l’Estat la competència per regular les condicions bàsiques que garanteixin
la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment
dels deures constitucionals.
En desenvolupament d’aquest principi, la LGUM presenta el contingut
següent:
1. La norma s’aplica a totes les activitats de serveis, incloent-hi els serveis que
queden fora de la DServeis i de la Llei 17/09.
2. S’aplica també als productes, no només als serveis. Va més enllà de la
pròpia DServeis53.
3. Modifica la Llei 12/2012 i augmenta a 750 metres quadrats la superfície
exempta de controls previs en establiments comercials.
4. Estableix 54 una sèrie de regles relatives als modes d’intervenció en general de les
Administracions Públiques en les activitats econòmiques, els límits generals
52

En les seves SSTC 1/1982, 88/1986, 64/1990 y 96/2002, per referència d’Eduardo Costa Castella:” La Ley 20/2013, de
9 de desembre, de Garantia de la Unidad de Mercado y los Colegios Profesionales”, dins l’obra “El Nuevo Marco
Jurídico de la Unidad de Mercado”. La Ley, Madrid, 2014, pàg. 617.
53
Alonso Mas, Mª José: “Aspectes competencials....”, op.cit, pàg. 316, afirma que des d’aquesta perspectiva, relativa als
requisits dels productes i de la seva fabricació, es pot entendre que la LGUM posseeix empara en el Dret Originari de la
Unió, al menys quan a la finalitat buscada ‐ eliminar traves a la unitat de mercat, resultants de la diversitat regulatòria
entre les diverses parts del territori nacional‐ Qüestió distinta és que la tècnica utilitzada sigui o no la única possible per
garantir la lliure circulació exigida pels tractats, que d’altra banda, ni en el Dret de la Unió, ni en la Constitució no és un
principi absolut ja que un obstacle pot estar justificat en una raó imperiosa d’interès general i, precisament, la diversitat
regulatòria entre CC.AA. es planteja moltes vegades, sobre raons qualificades com a imperioses d’interès general per la
jurisprudència del TJUE.
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5. d’aquesta intervenció i els seus efectes, es a dir, tracta d’homogeneïtzar
els mecanismes d’intervenció sobre les activitats econòmiques que
garanteixin la igualtat en l’exercici de la llibertat d’empresa, però sense
establir regulacions sectorials que, per evitar divergències entre CCAA,
puguin implicar restriccions desproporcionades.
6. En relació a la possibilitat d’establir règims d’autorització, la LGUM
diferencia entre a) els operadors econòmics, i b) les instal·lacions o infraestructures
físiques necessàries per a l’exercici de l’activitat econòmica. I, en ambdós supòsits
ho condiciona a la concurrència de raons imperioses d’interès general55.
En realitat, en l’àmbit de les Entitats locals, no estem davant d’una
novetat total, ja que l’article 84 bis LBRL en la seva primera redacció ja
establia els supòsits en que es podia imposar un règim d’autorització.
Ara, la LGUM56 es limita a afegir, a més: a) quan es trobem amb escassetat de
recursos naturals; b) de serveis públics sotmesos a tarifes regulades, així com c)
davant l’existència d’inequívocs impediments tècnics, i aquestes circumstàncies
determinin que el nombre d’operadors econòmics del mercat sigui
limitat. Molt similars als que ara preveu l’art. 84 bis modificat per la Llei
27/2013 (LRSAL).
Amb aquesta prescripció, en realitat, la LGUM i també la LRSAL, estableixen
un règim homogeni per a totes les Administracions Públiques, quan abans només les

54

No té la mateixa funció que les normes bàsiques reguladores dels diferents sectors de l’actuació pública, la LGUM no
disposa de regulacions substantives que estableixin requisits mínims, sinó una sèrie de regles relatives als modes
d’intervenció.
55
Raons imperioses d’interès general que en l’art. 17 de la LGUM es limiten en número, respecte de les que la pròpia
norma preveu en el seu article 5, en fer una remissió a l’article 3.11 de la Llei 17/09.
56
Afegeix, a més, en l’article 17.1.d) “Quan així ho disposi la normativa de la Unió Europea o tractats i convenis
internacionals, incloent‐hi l’aplicació en el seu cas, del principi de precaució”. Extrem aquest, no recollit en l’art. 84bis
de la Llei 7/85 modificat per la LRSAL.
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entitats locals tenien limitades les raons imperioses d’interès general, respecte de les
invocades en la DServeis57.
7. L’autoritat d’origen58, és la competent per supervisar l’accés a l’activitat, i la
de destí, per supervisar l’exercici d’aquella.
En l’Estat de les autonomies es planteja si aquesta concepció de la lliure
circulació pot justificar aquest “control previ” per l’autoritat d’origen i la
subjecció correlativa a la normativa d’origen, o el que és el mateix, si és
possible compatibilitzar la territorialitat de les normes autonòmiques
amb la regla del lloc d’origen 59 . Només serà efectiva i no provocar
distorsions si s’acompanya de tota una bateria de mesures normatives
sense descartar, segons alguns autors, al recurs a les lleis
d’harmonització.
No obstant això, i en resposta a la qüestió que hem plantejat, podria
argüir-se60, sense més reflexions que no constitueixen l’objecte d’aquest
estudi, que si l’Estat ostenta competències per determinar les condicions
en les que puguin ser exigits títols habilitants per a l’exercici de les
activitats econòmiques, (ex. Art. 149.1.18 i 149.1.1.CE) de la mateixa
manera pot determinar l’eficàcia extraterritorial d’aquests títols, en el
57

M. José Alonso Mas: “El nuevo régimen....” op. cit. Pàg. 462.
L’informe del CGPJ, sobre l’Avantprojecte de la Llei, apuntava que la regla del “lloc d’origen” pot provocar la
desprotecció de consumidors i inclús a que totes les CC.AA. i les EE.LL. terminessin establint “normatives econòmiques
a la baixa”, per evitar la desubicació de les activitats econòmiques.
59
Una hipòtesi de treball permet imaginar una CCAA que tingui una norma més laxa quan als requisits ambientals en la
fabricació o comercialització d’un producte, tindria un important efecte sobre la llibertat d’establiments, en propiciar
l’atracció d’empreses des d’altres CCAA o des d’altres Estats de la Unió. Alguns autors, entre ells M. José Alonso Mas,
en la obra “El nuevo marco jurídico...., ja citada, aposten per l’existència de normativa harmonitzadora en alguns
sectors que impediria, com a regla general, es produeixi aquest efecte, encara que des de la STC 76/1983 sobre la
LOAPA, el TC va assenyalar que aquest tipus de lleis tenen empara constitucional, si bé només es poden utilitzar quan
no existeixin altres mecanismes per garantir l’interès general que, en aquest cas, vindria representat per les exigències
del mercat únic.
60
Mª J. Alonso Mas: “Aspectos competenciales....”, op. cit. Pàg. 342.
58
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sentit de que quan es disposi d’un títol conforme la normativa d’origen
– o cap, si no l’exigeix- l’autoritat de destí no podrà exigir un altre títol
habilitant61.

8. Estableix l’eficàcia en tot el territori nacional de les actuacions administratives:
Autoritzacions, llicències, declaracions responsables, comunicacions prèvies,
inscripcions en Registres, que no es vinculin a una concreta instal·lació (art. 20.1)
“sense que es pugui exigir a l’operador econòmic el compliment de
nous requisits o altres tràmits addicionals62.

9. Les excepcions que s’estableixen en la LGUM al principi de “llicència única”
venen recollides al seu art. 20.4 i se circumscriuen als supòsits de: a)
autoritzacions, comunicacions prèvies i declaracions responsables vinculades a una
concreta instal·lació o infraestructura física 63 ; b) que s’hagi d’utilitzar el domini
públic, c) ens trobem amb serveis sotmesos a tarifes regulades.
En el primer supòsit dels referits, la LGUM ha modificat l’article 7.3 de
la Llei 17/2009, en el sentit que permet exceptuar el principi de llicencia única
quan es tracti de raons imperioses d’interès general 64 vinculades a un concret
establiment físic. I, s’afegeix que per altres raons imperioses d’interès
general, es pot exigir una declaració responsable per a cada establiment; i una
comunicació quan, també per raons imperioses d’interès general, les
autoritats hagin de mantenir un control sobre el número o característiques de les
instal·lacions o de les infraestructures físiques.
61

Pel contrari, entén l’autora (Alonso Mas) que el principi de territorialitat sí permetria adaptar el producte o servei als
requisits substantius previstos en la seva normativa, encara que no pugui demanar al titular de l’activitat un nou títol
habilitant.
62
“Tràmits addicionals” serien, en aquest context, sinònim d’autorització, per l’al∙lusió que fa la LGUM al seu Capítol V
a que en principi no es poden exigir “noves autoritzacions o tràmits addicionals”.
63
Excepció ja prevista en l’art. 7.3 de la Llei 17/2009. No obstant això, és evident que la major part dels riscos
ambientals o de seguretat o salut públiques no vindran donats tant per l’establiment com per l’activitat o de forma
indissoluble per ambdós.
64
Que no es puguin salvaguardar mitjançant una declaració responsable o comunicació, el que s’haurà de justificar en
cada cas.
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El risc, s’avaluarà en cada cas, d’acord amb les característiques
d’aquestes instal·lacions o infraestructures. I, és en aquest extrem, on
l’article 84 bis de la Llei 7/1985, redactat per la Llei 27/2013 cobra
virtualitat, en atorgar els paràmetres65 a tenir en compte per a l’avaluació
dels riscos.
Amb la LGUM, la possibilitat de que existeixin títols d’intervenció limitats
territorialment i no lligats a una infraestructura física, se circumscriu,
doncs : a) als d’utilització del domini públic; b) que el número
d’operadors sigui limitat en el territori en funció de l’existència de
serveis públics sotmesos a tarifa regulada.
Es tracta de supòsits en que tradicionalment s’ha exigit una concessió
administra on s’estableix una reserva de competència en favor de cada
Administració. I, respecte dels serveis, pensem en els taxis, una activitat
privada, intervinguda amb força, inclús des de la perspectiva tarifària. La
raó de limitar territorialment el medi d’intervenció radicaria en el fet que
si l’Administració imposa unes tarifes podrà ser necessari garantir una
rendibilitat mínima als operadors, limitant el nombre d’aquest.
10.
La possibilitat d’exigir una declaració responsable o comunicació s’inferirà dels
art. 17.2 i 17.3.
L’Estat ha dictat l’article 17.2 de la LGUM i el nou article 84 bis de la
LRSAL, en base al títol competencial 149.1.1CE en relació amb la
llibertat d’empresa, i el 149.1.18 CE, a fi de garantir als ciutadans un
tractament comú, per part de totes les Administracions Públiques, quan
65

Art. 84 bis: “(...) a) la potència elèctrica o energètica de la instal∙lació; b) la capacitat o aforament de la instal∙lació; c)
la contaminació acústica; d) la composició de les aigües residuals que emeti la instal∙lació i la seva capacitat de
depuració; e) l’existència de materials inflamables o contaminants; f) les instal∙lacions que afectin a béns declarats
integrants del patrimoni històric. (...)”.
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es disposen a exercir una activitat econòmica, el que constitueix una
manifestació de la llibertat d’empresa.
Com a síntesis, podríem dir que la LGUM, en les articles 19 i 20
al·ludeix a l’autoritat d’origen i al principi d’eficàcia en tot el territori nacional. I,
l’article 17, norma de caràcter general i aplicable a totes les
Administracions Públiques, estableix de forma específica en què supòsits acudir
a un règim d’autorització i en què casos es pot exigir una declaració responsable; i en
quins supòsits es pot exigir la presentació d’una comunicació. La LGUM, en
consonància, modifica també la Llei 17/2009 (art. 7.3). El resultat final
és que en nombrosos supòsits que, segons la Directiva de Serveis
podrien quedar coberts per un règim d’autorització, no serà possible
implantar règims d’aquest tipus en Espanya. Es a dir, s’extreuen
conseqüències del principi de proporcionalitat, quan a la selecció del medi d’intervenció
aplicable, que van considerablement més enllà de la Directiva66.
El Dictamen del Consell d’Estat 67 , no va apreciar objeccions d’indole
competencial. No obstant això, el vot particular del conseller permanent,
Alonso García, argüeix en l’essencial que, a) el precepte és inconstitucional
perquè crea un mercat diferent a l’europeu, on qualsevol raó imperiosa d’interès
general, serveix per justificar l’existència d’obstacles, sempre que
concorrin els requisits de necessitat i proporcionalitat; i b) s’atempta contra
les Comunitats Autònomes que ostenten la competència de regulació de les matèries
sectorials, a qui competeix aquest procés d’avaluació, sense que tingui
sentit una norma de contingut abstracte com l’article 17.2.

66

Domingo Zaballos, Manuel, J.: “Reforma del Règim Local”. Capítol 11 de Mª José Alonso Más: “El nuevo régimen de
los instrumentos de Intervención de las Entidades Locales”. Tonshon Reuters. Aranzadi. Pamplona, 2014. Pàg. 459
67
Referència 631/2013, dictat sobre l’avantprojecte de Llei de Garantia de la Unitat de Mercat. Vot particular
concurrent que formula el conseller permanent al Dictamen majoritari.
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f) Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL)
a) L’article 84 bis, en la modificació operada per la LRSAL, el tenor
literal del qual hem reproduït per nota, al·ludeix genèricament a la
possibilitat de sotmetre una activitat econòmica a un règim
d’autorització quan concorrin les circumstàncies indicades en el
precepte que són iguals a les previstes en l’article 17.2 de la LGUM,
com hem anat indicant. S’ha de recordar a l’efecte que, la llei
distingeix entre a) l’autorització per a l’exercici d’activitats econòmiques, b) i
la prevista per a les infraestructures físiques per a l’exercici d’aquestes activitats
econòmiques i, fa referència als riscos que presentin els establiments o
les instal·lacions, per a la valoració dels quals, dona uns paràmetres
específics que ja vam comentar i relacionar, per nota a peu, en
comentar la LGUM.

b) Puntualitza que sempre serà necessària una llei a l’hora d’exigir un
règim d’autorització per a les instal·lacions o infraestructures físiques
destinades a l’exercici d’activitats econòmiques. Mentre que per a
l’exercici de les activitats econòmiques, pròpiament dites, la LRSAL
no imposa aquesta reserva de llei, sinó que permet l’exigència d’una
llicència quan estigui justificat per la concurrència d’una de les raons
imperioses d’interès general, que la pròpia norma preveu, i no pugui
salvaguardar-se amb una declaració responsable o comunicació
prèvia.

c) La seva Disposició Addicional 17 imposa acudir a una declaració
responsable o comunicació, per a l’obertura de centres de culte o
comunitats religioses. Aquestes acreditaran la seva personalitat
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d) jurídica mitjançant certificat del Registre d’Entitats Religioses, on ha
de constar la ubicació del lloc de culte pretès. La tramitació s’ha
d’ajustar al previst en l’article 84.1 de la Llei de Bases, sense perjudici
de recavar la corresponent llicència urbanística.
IV. NORMATIVA GENERAL I SECTORIAL A CATALUNYA

A) Normativa general
A Catalunya, la transposició de la DServeis68, des de la perspectiva del
procediment administratiu ha seguit un esquema semblant al de
l’Estat, aprovant textos pràcticament coincidents en els seus àmbits,
regulats amb les lleis 30/1992 i 11/2007.
La primera, és la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que declara entre els seus
objectius “promoure una administració pública, àgil, eficaç i eficient, i fer
accessibles les seves relacions amb la ciutadania”, així com “millorar l’actuació
de les administracions públiques catalanes mitjançant la regulació de les mesures de
simplificació de tràmits i procediments per a la reducció de càrregues
administratives”69 .
A la simplificació administrativa, ja hem vist que dedica el seu capítol
III, relacionat estretament amb les previsions de la DServeis, ja que
regula les comunicacions prèvies i les declaracions responsables, així
com la necessitat de disposar dels seus models normalitzats (article
37), les inscripcions d’ofici (article 39) i la finestreta única (article 40).

68

Es va articular mitjançant un projecte de Llei de bases de delegació al Govern autonòmic per adequar, per decret
legislatiu, les lleis afectades, i es va concretar en el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre.
69
Art. 2, apartats b i c.
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La segona és la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el
sector públic de Catalunya, que conté entre els seus principis, l’enunciat de
la simplificació (art. 4), com també mesures concretes entre les que es
pot destacar la reducció dels terminis associada a la utilització de les
noves tecnologies (art. 18).

B) Normativa sectorial
En la fase final del període de transposició de la DServeis, es van
aprovar algunes Lleis sectorials que afecten a les activitats
econòmiques, industrials i de serveis, a saber:
La Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les
activitats (en endavant LPCAA); el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials; la Llei 11/2009, de 6 de juliol de
regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives; el Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives; la Llei 16/2009, de 22 de juliol dels centres de culte; i el
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desenvolupament de la llei dels centres de
culte; la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
I, dins d’aquesta tasca legislativa rellevant, en matèria d’agilització,
clarificació, i simplificació de l’activitat administrativa, per assolir els
designis del mercat competitiu de serveis, poden senyalar, així mateix,
la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica70; la llei
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
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Es modifiquen nombrosos articles de la LPCAA, així com dels seus annexos.
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normativa71, i la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector
públic per agilitar l’activitat administrativa72.
Igualment s’han de destacar73 la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics, la
qual modifica cinc articles de la Llei 20/2009 (LPCAA). I, la Llei
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, la qual suprimeix l’annex IV de la LPCAA, així com el codi
12.59 de l’annex III, de la mateixa norma, que subjectava a
comunicació prèvia ambiental les activitats d’espectacles i activitats
recreatives no incloses en la seva legislació, i finalment, modifica
també el Decret 1/2009 de comerç.
Exposat el context normatiu que acabem de veure, a continuació
farem un esment breu, a quins són els trets característics d’algunes de
les normes amb major incidència en les activitats i en relació a les
mesures de simplificació que incorporen.

a) Llei 20/2009 (LPCAA)
1. A data d’avui, sense desenvolupament reglamentari. En contrast
amb la llei anterior, la LPCAA exclou del seu àmbit de prevenció i
control: a) el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis;
b) els espectacles públics i les activitats recreatives; c) la salut
pública; d) la seguretat industrial, excepte per a les activitats que
poden produir accidents greus o molt greus.

71

Modifica l’article 31 de la Llei 11/2009 d’espectacles, suprimint els controls.
Elimina les referències a les Oficines de gestió ambiental unificada, que s’entendran fetes a l’òrgan que determini el
Govern.
73
La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials; el Decret 127/2013, amplia el termini, fins a 31‐12‐2014, de
presentació dels plans d’autoprotecció d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments oberts al públic.
72
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2. Te un marcat caràcter procedimental i el seu contingut es projecta
sobre les activitats que es relacionen en els seus annexes, agrupades
i sotmeses a un règim o altre d’intervenció, en funció de la major o
menor incidència ambiental d’aquelles. El règims bàsics
d’intervenció administrativa que compren són, l’autorització, la
llicència i la comunicació prèvia ambientals, però a més, regula el règim
jurídic de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes, integrant aquest
procediment en els demés instruments. Es defereix a la regulació de
les Ordenances municipals, la possibilitat de sotmetre al règim de
comunicació prèvia, algunes de les activitats subjectes a llicència.
3. Preveu la tramitació simultània de les diverses autoritzacions que concorrin
sobre l’exercici d’una mateixa activitat. En igual sentit, la seva DA
primera recull els principis de no concurrència, simultaneïtat i coordinació
en relació a la intervenció administrativa dels ens locals i
departaments competents en matèries de seguretat i salut de les
persones.
4. Durant la tramitació de la llicència, intervenen altres
administracions competents que mitjançant l’emissió d’informes,
venen a substituir autoritzacions sectorials exigides pel dret comunitari,
de forma directa en matèria d’aigües residuals (Directiva
91/271/CEE); residus (Directiva 2008/98/CE); i indirectament aire
i atmosfera (Directiva 2008/50/CE); soroll; incendis forestals;
contaminació lumínica i els referits a accidents greus o molt greus.
És de destacar, entre els informes, l’urbanístic, que és de
competència municipal i determina la compatibilitat urbanística de
l’activitat.
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5. S’estableixen els règims d’intervenció coordinats amb altres
intervencions municipals. En les activitats subjectes a la legislació
d’espectacles públic i activitats recreatives, així com d’altres
sotmeses a llicències o comunicacions municipals substantives,
“l’avaluació ambiental de l’activitat” s’integrarà en el procediment de la
llicència o comunicació substantiva. Constitueixen una excepció a
aquesta regla, en invertir-se el procés d’integració, la intervenció en
els establiments comercials74.
6. Habilita els ens locals per aprovar ordenances que estableixin
mecanismes alternatius a la llicència d’obertura del ROAS.

b) La llei 11/2009 i Decret 112/2010
1. El Decret 112/2009, conté un catàleg tancat dels espectacles i
activitats recreatives que constitueixen el seu àmbit d’aplicació,
però el més paradigmàtic d’aquest bloc normatiu són les diferents
alternatives que ofereix a l’hora de sotmetre’ls a un o altre règim
d’intervenció. En efecte, dels seus 171 articles, a 36 d’ells se’ls
atorga caràcter supletori de les ordenances municipals determinant,
a més, que “les ordenances o reglaments municipals poden establir requisits i
condicions addicionals a les que preveu aquest Reglament amb caràcter
general”. I, si bé no integra els procediments d’incendis ni de salut,
estipula que només es podrà atorgar la llicència si la seva tramitació
acredita que s’acompleixen les condicions de seguretat, qualitat,
comoditat, salubritat i higiene75.
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En efecte, la LPCAA 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’equipaments comercials, l’interessat no hagi de disposar de la llicència comercial que atorga la
Direcció General competent en matèria de comerç, en els casos en que aquesta sigui preceptiva o d’haver formalitzat la
declaració responsable dirigida igualment a aquella Direcció General.
75
Art. 104.
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2. Els espectacles i les activitats que es porten a terme en establiments
fixes oberts al públic, poden ser objecte de control mitjançant
llicència o comunicació prèvia, a criteri municipal, actualment, amb
l’únic límit, simplificant, de l’art. 124 del Decret 112/2009 que, amb
caràcter bàsic, senyala els que han d’estar sotmesos al règim de
comunicació prèvia76.
3. Tot i això, sense perjudici del marge de “decisió” que atorguen,
amb caràcter general, les normes de transposició de la Directiva i,
singularment, l’article 29.6 de la Llei 11/2009 en declarar la
possibilitat de que o bé la Generalitat, per via de reglament, o bé els
municipis, per via d’ordenança, puguin substituir el règim
d’autorització pel de comunicació prèvia.
4. A l’igual que la LPCAA no preveu la integració dels procediments,
sinó que propugna la sol·licitud simultània i la tramitació conjunta
quan diverses llicències, autoritzacions o altres actes de control
preventiu concorrin en un mateix establiment, espectacle o
activitat, i a integrar en l’autorització o llicència la intervenció
ambiental.

c) Llei 3/2010, de 18 de febrer
1. Incorpora un control obligatori en matèria d’incendis, per part del
municipi, sense concretar – a diferència del que fa respecte a
l’àmbit competencial en la matèria de la Generalitat- l’objecte
concret sobre el qual recau, ni el procediment per portar-lo a terme,
motiu pel qual, i en coherència amb el que portem afirmat al llarg
d’aquest treball i des d’un punt de vista procedimental, aquesta
76

Fins a la Llei 2/2014, de 27 de gener, l’altra límit el constituïa l’annex IV de la Llei 20/09 que sotmetia aquestes
activitats a llicència ambiental, si, des de la normativa d’espectacles no se’ls sotmetia a règim de llicència d’aquesta
naturalesa.
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intervenció podrà a) adoptar la forma d’una comunicació prèvia,
declaració responsable o, excepcionalment, llicència, b) consistir en
actuacions d’inspecció; c) o bé, incorporar el control en el si de la
tramitació d’altres autoritzacions.
2. Constitueixen un exemple les ordenances tipus de la Diputació de
Barcelona 77 , que entre les opcions descrites van optar per una
comunicació prèvia i que han estat l’antecedent i la base sobre la
que s’ha normat la matèria en la LSA. La decisió serà ajustada si no
vulnera la DServeis, la Llei 17/2009, ni la normativa de règim local
ni la sectorial d’aplicació.

d) Decret Llei 1/2009
1. La Llei 20/2009, preveia la sujecció al règim de comunicació
prèvia ambiental, dels establiments comercials amb una
superfície total o superior a 400 metres quadrats78.
2. Aquest Decret, preveia la subjecció al règim de comunicació
prèvia (art. 17) de les noves implantacions, ampliacions i canvis
d’activitat d’establiments comercials amb una superfície igual o
superior a 400 metres quadrats i inferior a 800 metres; superior a
800 i inferior a 2500 situats en la trama urbana consolidada
(TUC) o bé inferior a 5000 metres quadrats si són establiments
comercials singulars.
3. Les comunicacions prèvies comercials relatives a noves
implantacions, ampliacions i canvis d’activitat (...) amb una

77
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L’ambiental, de seguretat i salut públiques i la d’Espectacles públics i activitats recreatives.
Annex III, ap. 12.49.
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superfície de venda inferior a 1300 metres quadrats, s’entenien
efectuades amb la presentació de les regulades per la Llei 20/09.
Per tant, la intervenció sectorial, en matèria de comerç, s’integra
en l’ambiental.
4. Per als establiments amb superfície de venda igual o superior a
1.300 metres quadrats i inferior a 2.500, a més de la
comunicació, s’havia de presentar una declaració responsable
comercial, dirigida a la Direcció General competent en matèria
de comerç (art. 18). Aquesta declaració se formalitzaria en el
moment de sol·licitar la llicència d’obres municipal o juntament
amb la comunicació prèvia d’obres (no subjectes a llicència).
V.

LA LLEI 16/2015 DE SIMPLIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
ADMINISTRATIVA I D’IMPULS DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA
Aquesta Llei té com a objectiu principal, “establir una sèrie de criteris amb
la voluntat de clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent
imposa a les administracions públiques de Catalunya i, consegüentment, als
ciutadans i a les empreses”. En relació a les empreses, es pretén facilitar
l’activitat econòmica i reduir l’excés de càrregues i tràmits burocràtics
sota el principi de mínima intervenció possible i la reducció de
tràmits, i en concret pretén “clarificar els règims d’intervenció de les
administracions, relacionats amb l’emplaçament del negoci o l’establiment
empresarial”, de manera que “sense renunciar a la protecció de l’interès general,
la reducció de terminis i l’augment de recursos en els procediments d’autorització i
control de les activitat econòmiques repercuteixi de manera directa en la reducció
de costos per a les empreses per reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació79”.
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És, doncs, una norma de política econòmica, que com indicàvem a
l’inici del treball, descriu la simplificació administrativa80 , “no com a
una obligació de les administracions públiques, sinó com un veritable dret
subjectiu de la ciutadania, les empreses i el professionals”, amb la correlativa
conseqüència que ve implícita en el mateix articulat de la Llei81, sota
la rúbrica “Mecanismes d’informació per a la reducció d’obstacles”, on se
preveu la possibilitat de que els interessats en accedir a alguna de les
activitats previstes, els Col·legis Professionals, les associacions i
organitzacions que els representen, per mitjà del portal electrònic
únic, puguin informar sobre qualsevol acte o disposició de les AA.PP.
que comporti un obstacle per a l’aplicació d’aquest títol, al temps que
poden formular consultes sobre la interpretació de la llei sectorial
aplicable en cada cas. I, finalment, la llei preveu la creació (a data
d’avui, encara no materialitzada) de la Comissió per a la Facilitació de
l’Activitat Econòmica que té, entre d’altres, la funció d’impulsar el
control, l’avaluació i la simplificació dels tràmits que afecten l’activitat
econòmica82.
El projecte de la LSA va ser objecte d’anàlisi pel Consell de Garanties
Estatutàries, en suscitar dubtes sobre la seva adequació a la
Constitució Espanyola (en endavant CE) i a l’Estatut d’Autonomia
(en endavant EAC)83, per les raons següents: a) en tractar-se d’una
norma “d’una gran complexitat i heterogeneïtat que pot arribar a qüestionar la
seguretat jurídica”; b) en preveure que els informes preceptius, si no
s’emeten dins el termini, el procediment ha de continuar
80

Preàmbul de la LSA
Art. 10 de la LSA.
82
Art. 17 de la LSA.
83
La sol∙licitud del dictamen, sobre el Projecte de Llei, en general, i alguns articles singularment, va ser presentat pel
Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds‐Esquerra Unida i Alternativa i va
donar lloc al Dictamen 10/2015, d1 de juliol.
81
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necessàriament i, en tot cas, si la persona interessada ho sol·licita
expressament; c) per l’assignació de la competència resolutòria, en
favor del Conseller/a de l’expedient de suspensió de determinats
serveis per part dels municipis; d) per la nova regulació de la Llei
d’Urbanisme, introduint els actes que es regulen per comunicació
prèvia i els exempts de llicència i comunicació, en vulnerar
l’autonomia local, a parer dels sol·licitants; e) per la necessitat
d’incorporar una memòria davant la modificació dels Plans
urbanístics i Ordenances Locals, pel mateix motiu anterior i, f) per la
possibilitat de realitzar canvis en els annexos I i II de la Llei,
mitjançant una Ordre, del Departament corresponent de la
Generalitat.
El Consell es va manifestar de manera motivada sobre totes i
cadascuna d’aquestes qüestions i, a grans trets, va considerar
l’adequació de la norma a la CE i a l’EAC, amb l’única excepció en
matèria d’informes, en apreciar que es vulnerava normativa bàsica de
l’Estat (l’article 83.3 de la Llei 30/92), i conseqüentment l’article
149.1.18 CE.
La LSA consta de vint-i-tres articles, agrupats en tres títols, i de nou
disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició
derogatòria, quatre disposicions finals i dos annexos, en els quals es
classifiquen les activitats sotmeses a un règim de declaració
responsable (annex I) i les sotmeses a règim de comunicació (annex
II). I modifica, fins a set Lleis84, en un intent en ocasions de
84

La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les AA.PP. de Catalunya; el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril); la Llei 20/2009, de prevenció i control de les
activitats; La llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis; el Text Refós d’Urbanisme, (D Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya:
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simplificar i, en d’altres, d’aclarir els sistemes d’intervenció o bé
perquè no estaven previstos, o bé per donar solució a la concurrència
de dos o més sistemes d’intervenció, com fa per exemple en matèria
d’incendis, amb la modificació de la Llei 3/201085.
Arribats a aquest punt, i per analitzar com poden afectar les noves
mesures de simplificació (que s’infereixen d’aquesta Llei) en l’activitat
dels tècnics, s’imposa fer esment als règims d’intervenció
administrativa previst per a les activitats que la pròpia norma
enumera en els seus dos annexos, comentant breument, a més: a) les
particularitats que s’hi preveuen en matèria del procediment
d’esmenes; b) en relació a l’emissió d’informes; c) la imputació de la
responsabilitat al titular de l’activitat; d) els plans d’inspecció i
control; e) la Finestreta Única Empresarial; f) la nova regulació en
matèria d’incendis g) algunes de les modificacions operades en les set
normes que hem referit, només en quan afecten a les activitats
econòmiques; h) finalment, algunes dissonàncies normatives en
relació a l’omissió d’algunes activitats, alguna col·lisió amb normativa
bàsica de l’Estat i, algun requisit més, que apareix de la mà de la LSA,
i que abans no es preveia.

85

Art. 21 i 22 de la LSA.
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1. Els règims d’intervenció administrativa previstos per a les
activitats que integren els annexos I i II de la Llei86
Precedit del Capítol I de la Llei, on es recullen les Disposicions
generals: objecte, finalitat, principis d’actuació administrativa en l’activitat
econòmica, la determinació dels mecanismes d’intervenció administrativa
(comunicació prèvia i declaració responsable), la verificació del compliment dels
requisits legals, el procediment d’esmenes de defectes o mancances de requisits
legals (al que després al·ludirem), referència als mecanismes alternatius
d’intervenció administrativa i al règim sancionador i mecanismes de col·laboració,
el Capítol II, sota la rúbrica d’Activitats econòmiques innòcues i activitats
econòmiques de baix risc determina, en primer lloc, que les seves
disposicions són aplicables a les activitats innòcues i de baix risc en
tant es desenvolupin en un establiment87, per a continuació definir
l’activitat econòmica innòcua com la que no produeix molèsties
significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la
seguretat de les persones ni els béns, i que la Llei insereix en el seu
annex I. Mentre que descriu l’activitat econòmica de baix risc, com la que
pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt
baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns, i
que s’insereixen en el seu annex II. A continuació, la llei determina
que el règim d’intervenció aplicable a les innòcues és la declaració
responsable, mentre que a les de baix risc les subjecta a comunicació
prèvia.

86

L’article 13 i els annexos I i II de la LSA van ser objecte de negociacions prèvies celebrades per la Subcomissió de
Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat‐Estat , que van finalitzar per
Acord de 19 d’abril de 2016, publicat al DOGC de 27.5.2016, on ambdues parts declaren resoltes les seves discrepàncies
i conclosa la controvèrsia plantejada, singularment en relació a la intervenció de les activitats innòcues, mitjançant
declaració responsable. Ara per ara, resta suspès, pel Tribunal Constitucional i des del 25‐4‐16, l’article 19.6 de la LSA,
sobre entitats municipals descentralitzades.
87
Es pren com a referència el Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classificació catalana d’activitats
econòmiques.

40

Hem d’assenyalar que front la ingent quantitat d’aspectes doctrinals i
jurisprudencials que coneixem sobre les autoritzacions, de les
comunicacions prèvies i declaracions responsables no sabem
pràcticament res. No és que l’obligació de comunicar no existís en el
nostre Dret abans de la DServeis, hi havia alguns exemples però, la
seva expansió i generalització actual convertint-les en regla general
front les autoritzacions, per a l’exercici d’una activitat econòmica, sí
que és del tot nova.
En efecte, en el nostre ordenament jurídic existeixen precedents
d’ambdues figures. Drets fonamentals com el de reunió (art. 21 CE)
han trobat en la comunicació prèvia el canal adequat per a la seva
materialització, també per a l’ampliació, trasllat i posada en
funcionament de les industries88, i no només en relació a normativa
estatal, també Comunitats Autònomes com Catalunya va proporcionar
exemples: el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) de 1995
impulsà la substitució del règim de llicència pel de comunicació,
respecte de determinades obres89, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’Administració ambiental 90 que la va
instaurar per a les activitats de menor incidència ambiental. La pròpia
Llei 30/92 la referia en el seu art. 42, com a excepció a l’obligació de
resoldre.

88

Art. 8 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de reunió; Art. 2, Capítol II del R.D. 2135/1980,
de 26 de setembre del Ministeri d’Indústria i Energia sobre liberalització industrial en matèria d’instal∙lació, ampliació i
trasllat, vigent fins desembre de 2000. Per referència de Rodríguez Font, Mariola: “Declaración responsable y
comunicación previa: su operatividad en el ámbito local”. Anuario de Gobierno Local. Fundación Democracia y
Gobierno Local, año 2009, pàg. 262.
89
ROAS, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny (art. 96 i 97), per a les obres que no requereixen presentació de
projecte o per a l’exercici d’activitats no classificades. Sense que la figura tingué massa èxit, potser perquè la legislació
tributària vinculava el fet imposable a l’autorització.
90
Art. 42, avui substituïda per la Llei 20/2009, de 4 de desembre (LPCAA).
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També trobem antecedents de declaració responsable, però no en
l’àmbit de les funcions de control i de limitació de l’Administració
sobre les activitats dels particulars, així : a) la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (declaració responsable de no estar
incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari; b)
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per R.D. Legislatiu
3/2011, de 14 de desembre (art. 146,1,c) de declaració responsable de no
estar incurs en prohibició per contractar.
Per tant, aquesta última figura, de funcionalitat en ocasions confosa,
s’ha utilitzat no en el context d’activitats, sinó de drets, com el de
contractar amb una Administració, o el de ser beneficiari d’una
subvenció.
Tampoc la Llei ambiental, la d’incendis, i la d’espectacles públics i
activitats recreatives, contemplen la figura com a un règim
d’intervenció, només amb caràcter instrumental, acompanyant
l’autorització o la comunicació prèvia 91 , en consonància amb els
efectes que li confereix la Llei 26/2010, de 3 d’agost92, no com a títol
habilitant, sense perjudici dels efectes concrets que en cada cas
determini la legislació sectorial. Sí que es va utilitzar la figura, com a
un règim d’intervenció, en l’Ordenança de la Diputació de Barcelona,
en regular les activitats des de la perspectiva ambiental, de seguretat i
salut pública93.

91

Serveixi com a exemple, l’article 125 del Reglament d’Espectacles.
Art. 35.
93
Art. 137 a 140 de l’Ordenança Ambiental.
92
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Sigui com sigui, ara la LSA confereix a la declaració responsable
naturalesa de títol habilitant, per a la legalització de les activitats
innòcues, i la introdueix indirectament també en la Llei 3/2010,
d’incendis, en modificar el seu art. 20 que regula la Intervenció
municipal, en aqueixa matèria.
Ambdues figures apareixen definides a l’art. 13 de la Llei i són
exponents de simplificació administrativa i d’autoregulació. Pretenen,
bàsicament, una redefinició de les relacions entre l’Administració i els
ciutadans, però mentre que amb la declaració responsable no és
necessari l’aportació documental del certificat tècnic (sí, tenir-ho, a
disposició de quan ho demani l’Administració), la comunicació prèvia
si requereix d’aquesta aportació documental (de projecte i certificat
tècnics, signats en ambdós casos pel tècnic competent i responsable,
respectivament, de la posada en marxa de l’activitat).
Malgrat aquesta diferencia, ambdues pressuposen un dret previ a
l’exercici de l’activitat que no precisa comprovació prèvia, per això cap
dels instruments usuals per demorar l’inici de l’activitat (ratificació
administrativa, inscripció en registres) es pot utilitzar en aquest àmbit.
Conseqüentment, el particular no ha d’esperar una resolució
administrativa, ja que l’habilitació es produeix ex lege94. L’apartat 3 de
l’article 13 confereix l’habilitació immediata per a l’exercici de
l’activitat, això sí, sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta
l’Administració per portar a terme qualsevol actuació de comprovació.

94

Aguado Cudolà, Vicenç: “Comentaris als règims d’autorització i simplificació administrativa, dins el llibre coordinat
per J. Tornos Mas: “Comentarios a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y del procedimiento de las
Administraciones Públicas”. Iustel, 2012, pàg. 374.
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Ambdues han de contenir, diu la LSA, una manifestació explícita de
conformitat de l’activitat amb el règim urbanístic del sòl.
L’apartat 4 de l’article 13, que estem comentant, blinda la possibilitat
que per reglament, cap administració pública pugui introduir un règim
d’autorització per a les activitats econòmiques que regula la LSA i
deixa inoperant el mandat de l’art. 9 de cercar mecanismes alternatius
a la intervenció administrativa per part dels Ajuntaments, que no
disposen ara, de cap marge de maniobra, mentre que la LPCAA95 si
permet marge de maniobra per passar activitats sotmeses a llicència al
règim de comunicació prèvia, sense observar aquest principi
d’estandardització96.
Però potser l’apartat que ha donat més problemes en la seva
interpretació, és el 6 que, en un clar intent de simplificació, ja iniciat
per l’Estat97(amb la tramitació conjunta), ha considerat que quan una
de les activitats descrites en els annexos I i II de la Llei, requereixi, a
més, comunicació prèvia d’obres, aquesta comunicació ja habilita al
titular per iniciar l’activitat si compleix els requisits que exigeix
l’apartat 1.

95

Art. 7.1.d) LPCAA.
Monteseirin Heredia, Sergi: “Comentaris a la Llei de Simplificació de l’activitat administrativa de l’Admnistració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA). Una nova retallada a l’autonomia
local”. QDL núm. 40, febrer 2016, pàg. 126.

96

97

L’article 4 de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç, imposava, davant
la concurrència de declaracions responsables o comunicacions prèvies en una mateixa activitat o en el mateix local, la
tramitació conjunta.
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S’argüeix en contra que98 si bé pot tenir cert sentit per a les activitats
subjectes a declaració responsable, pel fet que no s’exigeix presentar el
certificat tècnic sinó només tenir-lo en possessió, resultarà inviable per
a les activitats subjectes a comunicació prèvia, pel fet que requereixen
adjuntar el projecte i el certificat tècnic per iniciar l’activitat, cosa que
només serà factible quan hagin finalitzat la totalitat d’obres a executar.
Els dubtes que va suscitar el precepte, s’han pretès resoldre
mitjançant el Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic que acompanyava al Projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat per al 2016, i que contenia nombroses
modificacions a l’articulat i als annexos de la Llei, però l’actual escenari
parlamentari fa certament difícil que aquestes modificacions s’acabin
aprovant.
No obstant això, la forma en que es redacta de nou l’apartat 6 99
permet aclarir per a les activitats subjectes a comunicació prèvia
d’obres que, una vegada finalitzin aquestes i, abans d’iniciar l’activitat
es presentin el projecte i certificat tècnics, relatius a l’activitat, i que
entenem s’afegiran a la comunicació d’obres ja presentada.

98

Monteserin Heredia, Sergi: “Comentaris a la Llei de Simplificació de l’activitat administrativa de l’Admnistració de la
Generalitat.....” op. cit., pàg. 119 i ss.
99
“6. En el cas que les obres de condicionament dels locals per a dur a terme una activitat econòmica innòcua estiguin
subjectes al règim de comunicació prèvia establert per la legislació urbanística, aquesta comunicació habilita el titular
per a iniciar l’activitat, si finalitzades les obres disposa compleix (sic) amb els requisits que exigeix l’apartat 1a.
En el cas d’activitats de baix risc, aquesta comunicació prèvia d’obres habilita al titular a iniciar l’activitat si abans del
seu inici, i finalitzades les obres, es presenta a l’Administració pública competent el corresponent projecte i certificat
tècnic descrits en l’apartat 1b.”
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2. Algunes singularitats del procediment d’esmenes
El procediment d’esmenes de defectes o mancances dels requisits
legals ha estat creat específicament per aquesta Llei100, sens perjudici
de poder aplicar-se quan la normativa sectorial no estableixi un
d’específic i, és independent i compatible amb el procediment
sancionador establert per la normativa sectorial.
S’insereix en el procés de verificació del compliment de requisits
legals, s’imposa la designa d’un instructor, té una durada màxima de
dos mesos, ampliables de manera excepcional i per causes
justificades, i no comportarà la suspensió de l’activitat, excepte si hi
ha risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Dins d’aquests
dos mesos, la persona interessada disposa del termini d’un mes per
esmenar les deficiències o complir els requisits, això sens perjudici
que pugui presentar al·legacions en el termini de quinze dies a
comptar des de la notificació d’inici d’aquest expedient.
La resolució del procediment determinarà: a) l’arxivament de
l’expedient; b) el cessament de l’activitat; c) el reinici de l’activitat.

3. Emissió de diferents informes
Sovint durant la tramitació dels procediments d’intervenció
participen diferents òrgans de diferents departaments, o d’altres
administracions competents que, mitjançant l’emissió d’informes,
venen a substituir autoritzacions sectorials. La LSA, modifica la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu101
per establir un seguit de disposicions que ordenin i regulin aquesta
circumstància; redueix el termini per emetre’ls a 10 dies; obliga a
demanar-los simultàniament i reconeix als interessats el dret a
100
101

Art. 7 LSA.
Introduint l’article 50 bis.

46

demanar la continuació del procediment si l’informe no s’ha emes
dins de termini excepte que sigui preceptiu i determinant per a la
resolució, supòsit en el qual es podrà interrompre el termini dels
tràmits successius, a més d’imposar la tramesa electrònica quan es
faci entre administracions públiques.

4. Nou repartiment de responsabilitat: Imputació al titular de
l’activitat. Els plans d’inspecció i control com a instruments
per enervar la responsabilitat de l’Administració i dels seus
tècnics
Encara que sigui breument, crec necessari senyalar que, el canvi de
paradigma que s’ha instal·lat en el nostre ordenament, a partir de la
Directiva de Serveis, on l’Administració, en la majoria d’ocasions, ja
no exerceix un control previ sobre l’exercici de les activitats
econòmiques i de serveis, en ares a una reducció d’obstacles, de
tràmits, i de temps d’espera, ha de comportar també i necessàriament
un canvi en l’atribució de responsabilitat, que ha de passar d’estar
residenciada en l’àmbit de les administracions públiques, a l’àmbit
dels particulars, concretament al del titular de l’activitat i el dels seus
tècnics que projecten i certifiquen l’adequació de l’activitat als
requisits exigibles.
Tota la normativa sectorial catalana així ho recull, sense que la LSA
constitueixi una excepció en declarar, fins i tot, com a un principi
d’actuació de l’actuació administrativa en l’exercici de l’activitat
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econòmica,102 “la responsabilitat dels titulars d’empreses i dels professionals en
el compliment dels requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica”.
Responsabilitat del titular a la que es torna a fer esment en l’art. 13.3,
en parlar que tant la presentació d’una declaració, com d’una
comunicació, habiliten de manera immediata per a l’exercici de
l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, al qual s’imposa 103 , si la
seva activitat comporta un risc directe i concret per a la salut i
seguretat de les persones 104 , cobrir llur responsabilitat civil mitjançant
contractes d’assegurances o altres garanties proporcionats a les característiques i a
l’abast del risc cobert.
Correlativament a la llibertat empresarial per iniciar l’activitat sense
cap control administratiu previ, s’habilita o millor dit s’imposa a les
administracions públiques de Catalunya l’aprovació anual de plans i
programes d’inspecció i control, per afrontar les tasques de control
ex post a què obliga la LSA.
Aquesta activitat planificadora, a més d’ordenar els processos de
control i inspecció en funció del risc que comportin les activitats
comunicades o declarades, es manifesten com a un dels millors
instruments per tal d’enervar una possible imputació de
responsabilitat a l’administració, tant en via administrativa com
després judicial, particularment si tenim en compte que en cap norma
de les actuals, es preveu un termini ni mínim ni màxim per portar a
terme aquest control ex post, per la qual cosa, cada Ajuntament haurà
d’establir-lo en funció dels mitjans materials i humans de que disposi.

102

Art. 4.d) LSA
Art. 9.3 LSA
104
Art. 6.1 LSA
103
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El Pla seria l’equivalent a les Cartes de Serveis i als Protocols que
fixen els estàndards de funcionament dels serveis públics i que, a dia
de la data, són els únics instruments capaços d’aconseguir enervar la
imputació de responsabilitat a les administracions públiques, davant
dels Tribunals de Justícia, en un sistema que com el nostre reconeix
una responsabilitat objectiva.

5. La Finestreta Única Empresarial (en endavant FUE)
A la FUE, es dediquen els articles 15 i 16 i les Disposicions
Addicionals Primera i Quarta de la LSA.
És concebuda com una xarxa interadministrativa, a la qual s’han
d’adherir tots els ens locals catalans, amb la finalitat de donar serveis
a les empreses i professionals, que comprèn la informació,
l’assessorament, la tramitació unificada i la finalització del tràmit.
La informació sobre els serveis i tràmits de les administracions s’ha
d’unificar, en un únic portal electrònic que ha d’estar a disposició de
les empreses.
L’impuls per al desplegament i la implantació de la FUE a Catalunya
és responsabilitat de l’Oficina de Gestió Empresarial amb l’ajuda
instrumental del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, que
posa a l’abast dels Ajuntaments solucions tecnològiques, si no
utilitzen les pròpies.
Tant la FUE com el portal únic per a les empreses hauran d’estar
plenament operatius en el termini de sis mesos a comptar des de
l’entrada en vigor de la llei (això és a l’agost d’aquest any), llevat dels
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municipis que han d’integrar solucions tecnològiques pròpies, els
quals disposaran de sis mesos addicionals105.
Val la pena destacar que la necessitat d’implantar la FUE ha estat
l’autèntic motor de la Llei de simplificació, impulsada en el seu origen i
tramitació per l’OGE i el Departament d’Empresa i Ocupació, paper
que es reconeix i al qual s’atorga carta de naturalesa en la Disposició
Addicional Quarta de la Llei.
En efecte, des de l’any 2011 l’OGE ha liderat el projecte
d’implantació de la FUE, i per això, va ser el primer departament de
la Generalitat en adonar-se que sense un procés previ de disseny
procedimental i de certa estandardització dels sistemes d’intervenció,
l’objectiu esdevenia impossible, si tenim en compte el fragmentat
marc normatiu en el que s’han de moure i legalitzar les activitats
econòmiques.
La solució inicial la vam aportar des de la Diputació de Barcelona, a
través de les dues Ordenances, l’Ambiental, de Seguretat i Salut
Públiques; i la d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, a través
de les quals es va fer un complex procés d’integració i coordinació
dels sistemes i procediments que incidien en les activitats
econòmiques i es van facilitar els formularis dels diferents tràmits a
través del CAOC, però a partir de la base normativa que aportaven
les ordenances.
Mentre l’OGE esperava una resposta positiva per part del món
local a l’adhesió al model que propugnaven les Ordenances tipus de
Diputació, i que era l’adoptat també d’inici per la pròpia Generalitat
105

A data 3‐5‐2016, segons dades facilitades pel CAOC, a Catalunya del total de municipis que la integren, 817 estaven
adherits al Projecte FUE (disposaven d’entre 9 i 17 tràmits, enllaços a Canal Empresa i Cerca guiada de tràmits); 13
municipis havien fet la sol∙licitud i estaven fent treballs d’integració; 117 no són FUE (alguns optaran per la integració
amb solució pròpia o per e‐TRAM).
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en tant que permetia una resposta unitària àmpliament consensuada i
contrastada, la resposta del món municipal 106 -provocada per
diversos factors com la complexitat del projecte, l’anunci reiterat de
noves normes per la Comunitat Autònoma, la manca d’activitat
econòmica, i algú altre del que no procedeix deixar constància- va
ser més que tèbia, freda, i només 65 dels 311 municipis de la
demarcació de Barcelona, es van adherir al projecte pel que fa a
l’ordenança ambiental, i 52 a l’ordenança d’espectacles.
La falta de resposta voluntària i unitària del món local a la proposta –
recordem que la Llei ambiental no està desenvolupada reglamentàriament amb les
consegüents llacunes que això comporta; que el sistemes d’intervenció previstos en
la legislació d’espectacles són supletoris dels que determinin les ordenances
municipals provocant que la mateixa activitat empresarial estigui intervinguda de
forma diferent en cadascú dels 311 municipis de Barcelona; que en incendis no
estava previst ni el sistema d’intervenció municipal, ni l’àmbit en el qual aplicarho- van propiciar que la Generalitat encetés el seu propi projecte
normatiu, no intervenint transversalment sobre lo que ja estava
intervingut, com havien fet les Ordenances tipus, sinó normant sobre
un àmbit de l’activitat econòmica fins a la data verge107, en una recerca
clara d’estandardització (art. 4.f)), el que
provoca algunes
dissonàncies quan al marge d’actuació dels municipis que
comentarem més endavant.
Aquesta voluntat estandarditzadora es posa clarament de manifest en
la nova modificació de l’apartat 2 de l’article 16 de la LSA108, en fer
menció a la necessitat que en el portal electrònic únic, s’incloguin
també “els models de formularis relatius als tràmits gestionats per la Finestreta
106106

No així, per part de la resta de Diputacions catalanes ni de la FMC i de l’ACM, que des d’un primer moment van
adherir‐se incondicionalment al projecte.
107
I que representa un 74% de l’activitat econòmica de Catalunya i afecten més d’un 51% de la població ocupada.
108
Prevista en el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que de moment està
aturat per manca de majoria en el Parlament.
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Única Empresarial”, que com és de preveure, acabaran sent únics
també.

6. La nova regulació en matèria d’incendis
Si una matèria ha donat i dona mal de cap als tècnics municipals és la
seguretat en matèria d’incendis. La LSA ha recollit algunes de les
inquietuds i modifica la Llei 3/2010, de 18 de febrer, per
desenvolupar el règim d’intervenció municipal i donar cabuda a la
declaració responsable i a la comunicació prèvia, a més de regular el
paper dels Ajuntaments en l’obtenció de l’informe preceptiu
d’incendis quan es tracti d’una activitat de l’annex I de la Llei 3/2010
i que no sigui objecte de cap altra intervenció. A més, preveu
diversos supòsits de concurrència que es puguin donar: amb una
llicència d’obres; que l’activitat sigui en un dels annexos de la LSA;
que l’activitat requereixi llicència municipal per a establiments oberts
al públic; o que l’activitat sigui inclosa a l’annex I de la pròpia Llei
3/2010.
Recordem que abans de la modificació, la Llei 3/2010, contenia un
mandat als ajuntaments perquè intervinguessin d’acord amb la
competència en incendis que li fos pròpia (sense especificar)
vehiculada a través de la llicència d’obres i de la d’activitats (obviant
que en ocasions no hi ha obres, i que la llicència d’activitat com a tal
havia desaparegut del món jurídic). Per tant, els Ajuntaments tenien
un mandat (d’actuar), un àmbit d’actuació (no definit) i les
possibilitats que els hi atorgava el marc normatiu resultant de la
transposició de la DServeis: títol habilitant legal (la Llei 10/2003),
una raó imperiosa d’interès general que legitimava la intervenció (la
seguretat) i un marc normatiu que havíem de respectar i que aportava
noves figures, a més de la familiar llicència, com són la comunicació
prèvia i la declaració responsable.
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Des d’un primer moment, i malgrat les possibilitats de que
disposaven, les Ordenances tipus de la Diputació109 van optar com a
sistema d’intervenció, per la comunicació prèvia a la que van
anomenar “d’obertura” i van definir l’àmbit en què els ajuntaments
podien actuar (amb la conformitat de la corresponent Direcció de la
Generalitat en matèria de prevenció i extinció d’incendis)110, en la
cerca d’aquest tractament estandarditzador
que faria possible
l’homogeneïtzació de tràmits, de formularis, però sobretot, que
atorgaria la necessària seguretat jurídica, àmpliament demandada per
tots els sectors, tan empresarials com també pels operadors jurídics
que des de les respectives administracions es veuen abocats a
gestionar amb aquest fragmentat marc jurídic.
A destacar de la nova regulació és la solució que dona quan la
intervenció d’incendis és concurrent amb una comunicació prèvia
sectorial o de la pròpia LSA, supòsit en el qual aquesta comunicació
s’haurà d’acompanyar amb un projecte tècnic i amb una certificació
tècnica signada per tècnic competent en la matèria. Aquest últim
requisit és una nova aportació de la LSA i ha rebut crítiques des del
món local en entendre’s que és una nova càrrega a suportar per les
empreses. Tornarem a parlar sobre aquest extrem en l’apartat on
tractarem alguna de les dissonàncies de la Llei.

7. Modificacions legislatives operades per la LSA
A més de les modificacions ja comentades en la Llei 26/2010, de
procediment administratiu catalana i en la Llei 3/2010, de 18 de

109
110

Art. 135 i següents de l’Ordenança ambiental.
Veure Annex V de l’Ordenança ambiental.
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febrer en matèria d’incendis, la LSA introdueix, als efectes que ací
ens interessa, modificacions en el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya 111 ; i en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.
En l’àmbit urbanístic, s’amplien els supòsits d’actes subjectes a
comunicació prèvia 112 , amb les excepcions que la pròpia norma
preveu i, consegüentment, es deroguen els articles del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística que recollien fins ara la
matèria113.
També ací arriba l’objectiu d’estandardització 114 , ja que en la nova
redacció de l’art. 187.1, que preveu els actes subjectes a llicència, se
suprimeix la clàusula residual “totes les altres actuacions en què ho exigeixin
els planejament urbanístic o les ordenances municipals”. La mateixa operació
es produeix en derogar l’art. 71 del Reglament de protecció de la
legalitat urbanística que preveia, quan als actes subjectes a
comunicació prèvia que les ordenances municipals sobre l’ús de sòl i edificació
poden substituir l’exigència de llicència urbanística per la de comunicació prèvia
per a actes determinats en funció. Per tant, el règim d’intervenció és el que
ve legalment taxat, sense cap marge de disponibilitat a les ordenances
municipals.
En l’àmbit ambiental, s’afegeix un nou epígraf, el 12.59 tant a l’annex
II com al III de la Llei 20/2009, ambdós referits a l’emmagatzematge
o manipulació de biomassa d’origen vegetal, amb una capacitat
superior o inferior, respectivament, a 10.000 m3. Per contra, se
suprimeixen vuit epígrafs de l’annex III de la Llei, sense especificar si
111

Aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Mitjançant l’art. 187 bis que s’incorpora en el Text refós de la Llei d’urbanisme.
113
Mitjançant la Disposició Derogatòria de la LSA es deroguen els apartats 1 i 2 de l’art. 5 i els articles 6 i 71 del
Reglament sobre protecció de la Legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
114
Sergi Monteserin Heredia: “Comentaris a la Llei de simplificació...”, op. cit. Pàg. 128.
112
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s’integren o no en la pròpia LSA, per la qual cosa serà tasca dels
tècnics municipals determinar a què règim d’intervenció estaran
sotmesos.

8. Algunes dissonàncies de la LSA
Malgrat la voluntat estandarditzadora de la Llei en una cerca de
simplificació i de seguretat jurídica, essencialment del món
empresarial, s’han produït el que podrien anomenar certes dissonàncies
com ara: a) l’omissió d’algunes activitats; b) la col·lisió amb
normativa bàsica de l’Estat; c) la introducció d’alguns requisits que
fins ara no existien.
En relació a l’omissió d’algunes activitats, podem posar l’exemple
de les d’hostaleria que la LSA sotmet a comunicació prèvia115 quan el
nombre de places disponibles sigui inferior a vint.
Ara bé, com la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i
administratives suprimia els epígrafs 12.36 de l’annex II i III de la
Llei 20/2009 que sotmetien a llicència i comunicació prèvia,
respectivament, els hotels amb un nombre d’habitacions superior a
400, i fins a 400, es dona la paradoxa de que ara, només estan
intervinguts els de menys de 20 places per la LSA116.
Aquesta errada s’ha intentat corregir 117 afegint una nova disposició
addicional, la desena, a la Llei 13/2002, de 21 de juny aplaçant
l’aplicació dels règims d’intervenció previstos en la LSA per als
allotjaments turístics un cop aprovada la disposició turística reglamentària que
els desenvolupi.
115

Annex II, Classificació I, 55, Epígrafs 551 i 552, Hotels i allotjaments turístics i altres de curta durada, en ambdós
supòsits si el nombre de places disponibles és inferior a 20.
116
I per la Llei 3/2010, que insereix en el seu Annex I, “els establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el Codi
tècnic de l’edificació si tenen un nombre de places inferior a 20”.
117
Mitjançant l’art. 69 del reiterat Projecte de Llei d’acompanyament als Pressupostos de la Generalitat que a data
d’avui, està aturat per manca de majories parlamentàries.
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Altres activitats que no estarien recollides serien: les
d’emmagatzematge (excepte les vinculades a la construcció);
establiments comercials situats sota edifici de qualsevol ús, amb
superfície superior a 750m2; establiments comercials de superfície
superior a 2000 m2; establiments destinats a l’aparcament de vehicles
sota un edifici amb una superfície superior a 750 m2; serveis sanitaris
i assistencials no classificats a la LPCAA (Centres geriàtrics, centres
de dia, centres mèdics d’especialització...); centres docents; activitats
de pública concurrència de superfície superior a 500 m2
(biblioteques, museus, activitats esportives, sales de celebració, txiqui
parcs...); bugaderies no industrials.
Aquesta manca de regulació comporta que només serà exigible la
seva intervenció si així està previst en la corresponent ordenança
municipal118.
Quan a la col·lisió amb normativa bàsica de l’Estat i deixant a
banda la que es produeix entre la Llei 7/85 en la darrera modificació
efectuada per la LRSAL (que no l’exigeix) i la LSA que exigeix
habilitació legal prèvia perquè els ens locals puguin sotmetre a un
règim d’autorització les activitats, malgrat es doni la concurrència
d’una de les raons imperioses que la pròpia norma preveu, podíem
destacar el supòsit dels establiments comercials, perquè la matèria és més
pròpia d’aquest foro de caràcter estrictament tècnic i no jurídic.
Recordem que fins la LSA, sotmetíem a comunicació prèvia
ambiental119 els establiments comercials de superfície útil d’exposició
i venda a partir de 400 m2 fins a 2500 m2, si bé, a partir de 1200 m2
s’havia d’afegir una declaració responsable que s’havia d’enviar a la
Direcció General de Comerç, per tant la intervenció comercial
118
119

Sergi Monteseirin Heredia: “Comentaris a la Llei de Simplificació...”, op. cit, pàg. 124.
Epígraf 12.49 de l’annex de la LPCAA.
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s’integrava en l’ambiental. Així, per sota de 400 m2 es considerava
una activitat innòcua, raó per la qual només s’havia de disposar, i
com a molt presentar, un certificat tècnic, però en cap cas un
projecte tècnic.
L’Estat va anar ampliant la superfície exempta d’autorització des dels
300m2 (de la Llei 12/2012) fins als 750 m2 per als establiments que
estiguessin inclosos en els annexos de la Llei 12/2012 (de la Llei
20/2013), passant pels 500 m2 (de la Llei 14/2013). I si bé parlava de
presentar comunicació prèvia o declaració responsable, ho cert que a
través de l’aportació dels formularis, feia activisme en favor de la
declaració responsable.
Ara, la LSA ha baixat notablement la consideració d’innòcues fins als
120 m2 i, consegüentment, subjectes a declaració responsable,
provocant que moltes de les activitats passin a comunicació prèvia
(amb l’obligació d’aportar la documentació tècnica) i el que és més
important, avocant als ajuntaments al dilema de tenir que escollir
entre l’annex de la Llei estatal o el nou de la LSA120.
Una interpretació ortodoxa, atenent el sistema de fonts, ens
decantaria per l’aplicació de l’annex previst a la Llei 12/2012, perquè
recordem que aquesta és una Llei bàsica121, que a més no permet a les
Comunitats Autònomes augmentar l’exigència del nivell
d’intervenció 122 , ara bé, recordem que l’Estat i la Generalitat van
crear una Comissió Bilateral, a la que hem fet esment anteriorment,
que va acordar considerar resoltes les discrepàncies manifestades en
relació a l’article 13 i els annexos I i II de la LSA. Per aquest motiu,
malgrat la incoherència que pot suposar quan al principi
d’intervenció mínima per a l’inici d’una activitat, i per no posar en
120
121
122

Sergi Monteseirin Heredia: “Comentaris a la Llei de simplificació....”, op. cit pàg. 122.
Disposició final onzena.
Disposició Final desena.
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perill el principi d’estandardització i augmentar la inseguretat jurídica,
optarien per aplicar els annexos de la LSA.
En relació a la introducció d’alguns requisits que fins ara no
existien, com seria el cas de la certificació tècnica que a més del
projecte tècnic s’ha d’acompanyar a les comunicacions prèvies per
activitats innòcues i en matèria d’incendis, s’ha de dir que és una de
les poques càrregues que la Llei imposa a les empreses i que, des del
punt de vista dels tècnics municipals, encarregats de portar a terme el
procés de verificació i inspecció posterior alleugera la càrrega en el
repartiment de la responsabilitat a la que hem fet esment, davant un
eventual mal funcionament de l’activitat, perquè no només tindrem
un tècnic que ha fet i signat el projecte, sinó un altre o el mateix que
certificarà l’adequació de l’establiment a la reglamentació tècnica
aplicable, a més del titular de l’activitat.

VI. CONCLUSIÓ
El procés de desregulació, que es va iniciar a partir de la Directiva de
Serveis en el nostre ordenament, ha propiciat un escenari normatiu
tan estatal com autonòmic molt fragmentat, quan no contradictori, al
qual venen a sumar-se els municipis, amb les seves respectives
ordenances. El resultat és una notable inseguretat jurídica acusada per
part dels operadors tant privats (com les empreses), com pels gestors
públics.
Cada vegada que hi ha un intent de coordinar i integrar els diferents
sistemes d’intervenció, disgregats en les diferents normes aplicables
(ja sigui mitjançant unes ordenances tipus, com a través d’una Llei de
simplificació, com la que és objecte d’estudi), s’argüeix que això
constitueix un atac a la ja poc reconeguda autonomia local,
58

considerada en aquest escenari com la capacitat de cada ajuntament
d’imposar el règim d’intervenció que li sembli mes adequat en cada
activitat econòmica (serveixi d’exemple la legislació d’espectacles i
activitats recreatives, o la d’incendis fins a la LSA).
De forma simultània a aquesta reivindicació, els propis tècnics
(juristes, enginyers, arquitectes..) ens queixem de la falta de tractament
unitari i de la consegüent inseguretat jurídica que aquesta
circumstància genera, afectant seriosament la nostra tasca diària i
restant eficàcia i rapidesa a les nostres decisions i tramitacions.
Ja hem assenyalat algunes de les dissonàncies de la LSA (alguna
resolta amb el propi Estat, en el marc de la Comissió creada per
dirimir les discrepàncies), però el cert és que l’àmbit d’aplicació de la
norma abasta sectors empresarials que, segons indica la pròpia llei,
representen un 74% de l’activitat econòmica de Catalunya i afecten
més d’un 51% de la població ocupada, un sector econòmic més que
important perquè tots treballem en una mateixa direcció.
I, en aquest sentit i al marge d’altres consideracions que hem
assenyalat, la LSA estableix un règim uniforme d’intervenció per a les
activitats que relaciona en els seus annexes, eliminant els dubtes sobre
el seu tractament i les desigualtats territorials que s’estaven produint,
ja que una mateixa activitat podia i pot, de fet, ser sotmesa a un
règim d’intervenció diferent; resol la intervenció en matèria
d’incendis, introdueix mecanismes d’integració de procediments
(comunicació prèvia d’obres i comunicació prèvia sectorial o de la
LSA); simplifica la petició i emissió dels informes; crea un
procediment d’esmenes específic; imposa l’aprovació de Plans i
programes d’inspecció..., en definitiva, crec que l’activitat dels tècnics
59

no es veurà alterada per la introducció d’aquesta norma, ans al
contrari, en cert sentit atorgarà seguretat jurídica.
La implantació de la FUE, imperativament imposada per la LSA serà,
així mateix, una bona excusa per encetar el camí de l’homogeneïtzació
en el tractament de la informació dels procediments, dels tràmits, i
dels formularis a partir d’uns sistemes d’intervenció estandarditzats en
tot el territori català.
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Els canvis introduïts per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

L’objectiu principal de la Llei 16/2015 és clarificar i simplificar les obligacions que la
normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya, i per tant també
als ciutadans i les empreses, impulsant un model de relació entre empreses i
administració que faciliti l’activitat econòmica, dipòsit la confiança en l’empresariat i
redueixi càrregues i tràmits burocràtics.
L’article 1 en descriu clarament l’objecte:
L’objecte d’aquesta llei és l’establiment dels principis i els criteris que han de
seguir les administracions públiques de Catalunya a l’efecte de:
a) Impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció
dels tràmits administratius de les empreses i els professionals per a
iniciar una activitat econòmica a Catalunya.
b) Agilitzar i simplificar l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
c) Simplificar les relacions entre les administracions públiques de
Catalunya millorant-ne la coordinació.
d) Fer efectiu el dret de la ciutadania, les empreses i els professionals
d’accedir a l’exercici de l’activitat econòmica d’una manera àgil i
eficient.

1.- Simplificació administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica
El Capítol I del Títol II regula la intervenció mínima en l’activitat administrativa.
Suposa en el fons un desenvolupament dels principis que es deriven de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior. D’entre els seus principis crec que cal destacar:
-

Intervenció mínima per a l’inici de l’activitat
Impuls de mecanismes alternatius per reduir càrregues a les empreses i als
professionals
Responsabilitat dels titulars de les empreses i dels professionals en el
compliment dels requisits
No exigència de mesures de control concurrents sobre una mateixa activitat.

Aquests principis intenten introduir un canvi en la relació entre l’administració i els
titulars d’activitats, per a la seva implantació i exercici, traslladant la responsabilitat
d’aquestes últimes al titular de l’activitat, i no a l’administració. Entenc però que encara
s’ha d’aprofundir més en aquest sentit. Els responsables primers i únics de les
implantacions de les activitats haurien de ser els seus titulars, els projectistes, els
directors d’obra.

L’article 5 especifica que els mecanismes d’intervenció administrativa en l’exercici de
l’activitat econòmica són, amb caràcter general, la declaració responsable i la
comunicació prèvia. Només es podrà exigir l’obtenció d’una llicència o autorització en
els supòsits establerts per la legislació sectorial aplicable.
Pel que fa a la verificació del compliment del requisits legals, conseqüència lògica de la
generalització del règim de comunicació prèvia o declaració responsable, l’article 6
preveu que les administracions públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans
d’inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control
posteriors a la comunicació prèvia o declaració responsable. En el procediment de
verificació, les administracions han de designar una persona responsable per tal que
faciliti la informació complerta durant tot el procediment. En qualsevol cas, el control
ha de ser proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i vinculat clarament i
directament a l’interès general que el justifica.
L’article 7 regula el procediment d’esmena de defectes o mancances en les
comunicacions prèvies o declaracions responsable. L’inici del procediment no comporta
la suspensió de l’activitat, excepte en els supòsits que hi hagi risc per a les persones, els
béns o el medi ambient, o es tracti d’una activitat prohibida o que en cap cas pugui
complir amb els requeriments de la normativa sectorial aplicable
L’expedient a seguir és el següent:
-

L’òrgan competent designa instructor.
Es notifica als interessats. En el termini de 15 dies poden presentar al·legacions.
Durant el termini d’un mes els interessats han d’esmenar les deficiències o
complir els requisits de la normativa sectorial.
Passat aquest termini, l’autoritat competent (hem d’entendre que és l’instructor),
formula proposta de resolució
La resolució ha de determinar:
o L’arxivament de l’expedient, si es compleix amb la normativa vigent.
o El cessament de l’activitat, si no s’han esmenat les deficiències o no és
legalitzable.
o El reinici de l’activitat si s’havia suspès i reuneix els requisits.

El procediment ha de tenir una durada màxima de 2 mesos. No es preveuen les
conseqüències de la manca de resolució i notificació en aquest termini, però està clar
que serà la seva caducitat.
L’article 8 regula les sancions per inici d’activitats econòmiques sense comunicació
prèvia o declaració responsable. A manca de normativa específica, les infraccions es
tipifiquen com a greus, amb sancions de 6.000 a 20.000 €.
L’article 9 regula la possibilitat que les administracions públiques de Catalunya
impulsin mecanismes alternatius a la intervenció administrativa, posant com a exemple
els instruments basats en la responsabilitat dels empresaris, els codis de bones
pràctiques, guies d’autoavaluació, interoperabilitat de sistemes d’informació entre
administracions. Entenc que aquest instruments s’haurien de desenvolupar per llei.

Els articles 12 a 14 regulen les activitats innòcues i de baix risc, amb la següent
definició:
a) Activitat econòmica innòcua: l’activitat que, amb caràcter general, per les
seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació
considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les
activitats econòmiques innòcues són les incloses en l’annex I.
b) Activitat econòmica de baix risc: l’activitat que, per les seves
característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una
incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els
béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l’annex II.
Les activitats innòcues se sotmeten a règim de declaració responsable. En aquesta, s’ha
de declarar:
-

Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent.
Que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los.
Que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici
de l’activitat.

Les activitats de baix risc pel règim de comunicació prèvia. Ha d’anar acompanyada
del projecte tècnic justificatiu dels requisits establerts per la normativa vigent i del
certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de
l’activitat.

Els dos documents (declaració responsable i comunicació prèvia) han de contenir una
manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat amb el règim urbanístic del sòl.

2.- Finestreta única empresarial
D’acord amb l’article 15, els procediments per a l’accés i exercici de l’activitat
econòmica, s’han de poder iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una
finestreta única empresarial, que actua com a xarxa interadministrativa per facilitar
l’accés als tràmits. Aquesta finestreta s’ha de posar a l’abast dels ajuntaments per part
de l’Administració de la Generalitat, que s’hi ha d’adherir.
L’article 16 també regula el portal electrònic únic per a les empreses, que ha de contenir
tota la informació (normes, règims d’intervenció, requisits, ...) que puguin necessitar les
empreses sobre serveis i tràmits de les administracions públiques. S’hi ha d’incorporar
una carpeta per a cada empresa en la que s’hi integraran totes les relacions que es
produeixin entre les administracions públiques i l’empresa, i ha de ser interoperables.

3.- Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya

La modificació més substancial de la Llei 26/2010 és la del seu article 23.3, que
estableix l’obligatorietat de les administracions públiques catalanes de tenir cartes de
serveis a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals. Tot i que aquesta
obligació ja es desprenia de l’article 59 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
També s’afegeix un nou article 50.bis a la llei 26/2010, que regula els informes en la
tramitació dels procediments. Com a principals novetats, es preveu l’obligació que els
informes entre administracions públiques de Catalunya s’ha de fer electrònicament.
També la previsió que només s’han de demanar els informes preceptius, i els facultatius,
en el cas que l’òrgan peticionari justifiqui de manera expressa la seva necessitat.
Els informes s’han de sol·licitar simultàniament. Aquesta era una actuació que es podria
considera inclosa en els principis d’ordenació del procediment.

4.- Modificacions del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 3/2003 (TRLMC)
La Llei 15/2016 incorpora importants modificacions del TRLMC, bàsicament en
l’àmbit de la contractació i del patrimoni. Com a modificació general, es modifiquen les
referència al Departament de Governació, pel Departament competent en matèria
d’administració local.

a.- Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de
determinats serveis per part dels municipis
S’incorpora un nou article, el 69 bis, que regula aquest procediment.
Els municipis poden suspendre de forma excepcional i temporal els serveis si es troben
en una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal. Aquesta
suspensió no pot afectar als serveis mínims. El procediment és a iniciativa de l’entitat
local i s’ha de justificar en raons d’interès general i en la insuficiència de recursos.
L’expedient se sotmetrà a un tràmit d’informació pública, un informe preceptiu del
departament competent de l’Administració de la Generalitat. El resol el Conseller
competent en matèria d’administració local, o el Govern si hi ha informes
desfavorables.
La suspensió no ho pot ser per un termini superior a 2 anys, tot i que es pot prorrogar
per períodes successius.

b.- Territori, EMD, mancomunitats, tramesa d’acords

Es modifica l’article 17 TRLMC referent al procediment d’alteració de termes. Es
redueix a un mes el termini per adoptar l’acord quan l’expedient s’inicia a petició dels
veïns (abans era 2 mesos)
També es modifica el quòrum necessari per adoptar l’acord, que passa de ser els 2/3 del
nombre de fet de membres de la corporació, a la majoria absoluta. Tot i això, aquest
quòrum ja era aplicable fruit de les modificacions de la Llei 7/1985.
Es redueix el període d’informació pública de 60 dies a un mes.
També es modifica l’article 31, referent al canvi de denominació de municipis, en el
sentit que el quòrum necessari per a la seva aprovació és de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
En relació al procés de constitució d’entitats municipals descentralitzades, es redueix de
dos a un mes el termini per a adoptar l’oportú acord per part de l’Ajuntament, en el cas
que la iniciativa ho sigui per part de la majoria dels veïns interessats. Es redueix el
termini d’informació pública de l’acord de constitució de 60 dies a un mes, i es
modifica el quòrum per a l’acord de resolució d’al·legacions, que serà de la majoria
absoluta del nombre legal de membres. Aquesta modificació ha estat suspesa per
Provisió del tribunal Constitucional de 28 d’abril de 2016.
Pel que fa al procediment de constitució de mancomunitats, se suprimeix l’informe dels
estatuts per part del consell comarcal afectat. Aquest passa a tenir un tràmit d’audiència
previ a l’informe del departament competent en matèria d’administració local.
S’incorpora un apartat “4” a l’article 145, per establir l’obligatorietat de trametre els
acords i les actes al Departament competent en matèria de règim local, per mitjans
electrònics

c.- Patrimoni
La normativa de patrimoni també experimenta algunes modificacions, que aclareixen el
procediment en la seva gestió, i abandona les remissions a la normativa de contractació.
Aquesta era necessària atenent a la important modificació que ha experimentat la
normativa de contractes del sector públic, que no es pot aplicar en bloc a la gestió del
patrimoni.
En aquest sentit és important la modificació de l’article 206.3, i 209.1, que ja no fan
referència a l’aplicació de les normes de contractació dels ens locals pel que fa a
l’adquisició de béns immobles a títol onerós, sinó que remeten al compliment de les
normes sobre contractació dels béns i drets de patrimoni local.
També es concreta que la valoració pericial ho ha de ser mitjançant un tècnic o tècnica
local. El mateix es preveu a l’article 209 en les valoracions pericials per a l’alienació i
gravamen de béns immobles. Què s’ha d’entendre per pèrit local?. De ben segur no es
pot referir a tècnic del municipi, ja que això impossibilitaria fer valoracions pericials a
la major part de municipis de Catalunya, que no disposen d’aquest pèrit. Tampoc es pot
referir a tècnic de l’entitat local, ja que en aquest cas ho hagués dit de forma expressa.

La única conclusió viable per a una correcta interpretació del significat de “local”, és
entendre-ho en clau de territori que permeti que hi hagin pèrits que puguin efectuar la
valoració, ja sigui municipi (municipis grans), ja sigui la comarca o la província
(vegueria).
En relació als supòsits d’adquisició directa, es limita l’informe del departament
competent en matèria de règim local quan el valor del bé excedeixi els 100.000 €,
excepte pels municipis de gran població i per Barcelona que l’informe només serà
necessari si el valor del bé excedeix del 25 % dels recursos ordinaris del pressupost. En
la resta de supòsits, l’informe l’ha d’emetre el Secretari de l’Ajuntament.
Finalment, i pels supòsits d’urgència extrema, l’adquisició directa tant sols requerirà
l’informe del Secretari acreditant aquesta situació.
També es modifica el termini de l’informe del departament competent en matèria
d’economia i finances pel cas d’adquisició de valors mobiliaris, que passa a ser de 20
dies.
L’article 209.2 especifica que l’alienació de béns patrimonials es pot fer per concurs,
que és el procediment ordinari, subhasta pública o adjudicació directa. És coherent
donar força al concurs, ja que l’actuació de l’administració pública no pot ser en relació
al patrimoni un major enriquiment o fins i tot una certa especulació, sinó que s’ha
d’adequar a l’interès general, expressat a la normativa patrimonial en la política
d’habitatge. Per això es preveu que es pot acordar la subhasta quan pel seu
emplaçament, naturalesa i característiques, no siguin adequats per atendre les directrius
derivades de polítiques d’habitatge
També es modifica la necessitat d’informe previ del Departament competent en matèria
d’administració local. Abans era necessari quan el seu valor excedia el 25 % dels
recursos ordinaris del pressupost. Ara, quan excedeix els 100.000 €. En la resta, s’ha
d’incorporar l’informe del Secretari de l’Ajuntament. L’excepció, a l’igual que en les
adquisicions, ho són els municipis de gran població i Barcelona, que mantenen el límit
del 25 % dels recursos ordinaris del pressupost per sol·licitar l’informe previ.
Departament competent en matèria d’administració local.
No s’acaba d’entendre aquesta modificació que el que fa en definitiva és ampliar els
supòsits en els quals haurà d’emetre l’informe el departament corresponent, ja que són
molts els municipis que superen els 400.000 € de pressupost ordinari, i que per tant,
abans no requerien d’aquest informe, i ara l’hauran de sol·licitar, per tenir el límit als
100.000 €. Tampoc s’entén el règim específic en aquest cas (igual que a les adquisicions
oneroses) pels municipis de gran població i Barcelona.
També es modifica el termini de l’informe del departament competent en matèria
d’economia i finances pel cas d’alienació de valors mobiliaris, que passa a ser de 20
dies.
Una altra novetat important és la incorporació del nou article 216 bis, que regula les
mutacions demanials. El fet de preveure la seva possibilitat mitjançant la llei, esvaeix
els dubtes que un sector de la doctrina podia tenir en relació a aquesta possibilitat.

S’entén com a mutació demanial com el canvi de subjecte o de destinació dels béns de
domini públic, i sense perdre la seva naturalesa jurídica. Es poden produir per:
-

Nous fins públics presos en consideració
Canvi del subjecte titular del bé en alteracions de termes municipals o en
l’atribució de competències a un altre ens local o una altra administració.
Imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb dos fins o
més.
Afectació de béns de domini públic dels ens locals i llurs organismes públics a
serveis d’altres administracions per destinar-los a un ús o servei públic de la
seva competència.

Aquest últim supòsit afegit possibilitarà utilitzar la mutació demanial i no la cessió quan
s’han de facilitar terrenys, sobretot a la Generalitat de Catalunya, destinats a escoles o
altres equipaments. Hagués estat oportú, entenc, clarificar la tramitació bàsica d’aquests
expedients, que es remet al reglament.

d.- Règim d’intervenció
Es modifica l’article 236 per adequar-lo a les últimes modificacions del règim general
d’intervenció administrativa, d’accés i exercici d’activitats de servei. A part d’una
modificació d’estil, especifica els supòsits en els quals les activitats es poden sotmetre a
una autorització o control preventiu, incorporant els supòsits previstos a la Directiva de
Serveis:
-

Per raons imperioses d’interès general
Si el nombre d’operadors econòmics del mercat és limitat per l’escassetat de
recursos naturals, la utilització del domini públic, l’existència d’impediments
tècnics o l’existència de serveis públics sotmesos a tarifes regulades.

L’apartat 5 de l’article 236 preveu la necessitat d’establir i planificar procediments de
comunicació i de verificació posterior.

e.- Gestió del servei públic
Es modifica l’article 249 per adequar-lo a la normativa estatal bàsica. Així, s’incorpora
l’obligació de motivar el sistema de gestió del servei directa o indirecta, atenent a la
manera més sostenible i eficient.
En relació a la gestió directa, es fixa la preferència de la gestió pel mateix ens local o
per organisme autònom. Només es podrà acudir a l’EPE o societat mercantil si
s’acredita que són més sostenibles i eficients, tenint en comte els criteris de rendibilitat
econòmica i recuperació de la inversió.
Pel que fa a la gestió indirecta, desapareix la descripció de modalitats, remetent-se a la
normativa de contractes del sector públic.

4.- Modificació de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
Es modifica l’article 26 de la Llei, bàsicament per assegurar que els supòsits descrits a
l’annex 1, en tot cas requereixen l’actuació o informe previ per risc d’incendi emès per
la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, sigui quin
sigui el seu règim (llicència, declaració responsable o comunicació prèvia). Si no estan a
l’annex 1, tant sols es requerirà projecte o informes tècnics aportats pels sol·licitants,
que han d’ésser signats per un tècnic o tècnica competent, especificant s’ajusten a la
normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

5.- Modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme
S’incorpora un nou apartat a l’article 9, referent a les directrius pel planejament
urbanístic, bàsicament per incorporar les previsions de la directiva de serveis, per tal
que les instruments de planejament i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no fixin
condicions que comportin restriccions a l’accés o l’exercici de les activitats
econòmiques, vulnerant els principis i requisits establerts a la Directiva de Serveis.
També s’aprofita per aclarir el règim d’actes sotmesos a llicència urbanística o a règim
de comunicació, tancant els possibles dubtes d’interpretació que oferia la normativa, i
adequant-se també a la normativa bàsica:
-

-

-

En relació a la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els
edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de
l’edificació, especifica que només estan sotmesos a llicència urbanística els que
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
El canvi d’ús d’edificis només requerirà llicència quan ho sigui a un ús
residencial.
Pel que fa a infraestructures de serveis, estaran sotmeses a llicència urbanística
la instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia,
d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació
d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures
relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord
amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de
declaració responsable que s’hi estableix.
També se sotmeten a llicència urbanística:
o La primera utilització i ocupació parcial dels edificis també està subjecte
a llicència
o La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural o urbanística.
o Els actes sotmesos a règim de comunicació que es duguin a terme en sòl
no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.

L’article que adquireix major rellevància és el 187 bis, que especifica els actes sotmesos
a comunicació prèvia.:
-

-

-

Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació,
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
La primera utilització i ocupació dels edificis.
El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del
nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament
privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística
anterior.
Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i
urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació
específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys
afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.»

També s’afegeix un nou article 187 ter que concreta els actes no sotmesos a intervenció,
o sigui, ni llicència ni comunicació:
-

-

Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre
d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa
ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic
requerit.
En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
o Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la
pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses
arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
o La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del
domini públic i de l’administració competent en matèria de medi
ambient.

A la D.A. 3a. de la Llei també es modifica el TRLUC. Bàsicament per a l’adequació de
referències als nous articles. Però també s’aprofita per incorporar una nova possibilitat
d’usos i obres provisionals, afegint un apartat 1 bis a l’art. 53. aquest preveu, que quan

el sistema d’actuació sigui la reparcel·lació, es poden atorgar nous usos provisionals a
partir de la inscripció en el registre de la propietat del projecte de reparcel·lació, amb els
següents requisits:
1. Els usos autoritzats no poden tenir una vigència superior a 7 anys
2. Es poden autoritzar en finques edificades abans de l’inici del projecte de
reparcel·lació.
3. Que no impedeixin la futura execució de les previsions del planejaments
4. Les obres i usos autoritzat se sotmeten al règim de fora d’ordenació.
Aquesta previsió genera una certa contradicció, ja que el supòsit davant el qual ens
trobarem és que a partir de l’entrada en vigor d’un PPU, d’un PMU, o d’un POUM que
delimiti polígons d’actuació urbanística, no es poden atorgar llicències per a usos i
obres provisionals, però si a partir de l’aprovació definitiva de la reparcel·lació. L’únic
sentit d’aquesta previsió, és que l’expedient de reparcel·lació és el que adjudica les
propietats, i per tant fins aquest moment és aconsellable no atorgar llicències per a usos
o obres provisionals.
També s’ha de tenir en compte la D.F. 3a, que estableix l’obligació dels plans
urbanístics i les ordenances d’avaluar el compliment de la Directiva de serveis i la
normativa de transposició. Per aquest motiu s’ha d’incorporar a la memòria una
avaluació en aquest sentit.

h.- Adequació de la normativa d’avaluació ambiental
La D.A. 8ena fixa les regles aplicables a la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i
programes, fins que s’adapti a la Llei estatal 21/2013, d’avaluació ambiental. En aquest
sentit es modifica la nomenclatura de procediments i documents:
-

Procediment d’avaluació ambiental passa a ser procediment d’avaluació
ambiental estratègica ordinària.
Procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental, passa a denominar-se
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar passa a denominar-se document
inicial estratègic.
Document de referència passa a denominar-se document d’abast de l’estudi
ambiental estratègic.
Informe de sostenibilitat ambiental passa a denominar-se estudi ambiental
estratègic.

La D.A. 8ena adequa procediments i terminis, i concreta els instruments de planejament
sotmesos a avaluació ambiental i a quin tipus.:
-

Avaluació ambiental estratègica ordinària:
o Els plans d’ordenació urbanística municipal.
o Els plans parcials urbanístics de delimitació.

-

o El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa
Natura 2000, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
o Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació
d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de
la Xarxa Natura 2000 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
o Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació
ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals
de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla
que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.
o Els instruments de planejament urbanístic sotmesos a avaluació
ambiental estratègica simplificada, si així ho determina l’òrgan ambiental
en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor.
Avaluació ambiental estratègica simplificada:
o Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
o Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no
urbanitzable no sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària en
el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment
si aquest ho determina.
o Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els
efectes previstos o en la zona d’influència.
o Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació
ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la
cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes
previstos o en la zona d’influència.

i.- Derogació de la normativa de contractació prevista al TRLMC
L’apartat 3 de la Disposició Derogatòria, deroga l’apartat 2 de l’article 18, els articles
258 a 268 i els articles 272 a 281 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. Bàsicament fa referència
a la gestió indirecta dels serveis públics i a la normativa de contractació prevista al
TRLMC. És d’agrair aquesta derogació, ja que la normativa s’havia vist clarament
superada per les constants modificacions del TRLCSP.
No obstant, amb aquesta derogació s’ha suprimit qualsevol referència normativa a la
tramitació dels plecs de clàusules administratives generals, no prevista al TRLCSP, que

només preveu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora. El TRLMC remetia al
procediment d’aprovació de les ordenances locals, incorporant el tràmit de l’informe
previ de la Comissió Jurídica Assessora. En conseqüència, no existeix cap norma
concreta que n’especifiqui el procediment d’aprovació, més allà de la necessitat de
l’informe previ abans esmentat.
Davant la manca de previsió normativa expressa, haurem d’analitzar quina és la
naturalesa jurídica dels plecs de clàusules administratives generals, per poder concloure
qui seria el procediment aplicable. O sigui, si la seva naturalesa es de norma jurídica,
s’hauria de tramitar com una ordenança local. En altre cas, no. La doctrina no és
pacífica en aquesta qüestió, existint les dues postures. El Consell d’Estat defensa la seva
naturalesa de norma jurídica, i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa li
nega.
Davant aquesta disparitat de criteris, i tenint en compte que el legislador català va
regular els plecs de clàusules administratives generals com a ordenances locals, el més
prudent és aplicar per a la seva aprovació idèntic procediment. En conseqüència, el
procediment d’aprovació serà el mateix que les ordenances locals (amb el requisit de
l’informe previ de la Comissió Jurídica Assessora):
-

-

Aprovació inicial pel Ple (Atribució no delegable).
Exposició pública per un termini de 30 dies mitjançant anuncis inserits en el
B.O.P. i en el D.O.G.C., en un mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis.
Aprovació definitiva.
Publicació del text íntegre en el B.O.P.
Tramesa en el termini de 15 dies a l'Administració de l'Estat i de la
Generalitat.

Es necessari l'informe del Secretari i de l'Interventor abans de l’aprovació inicial i de
la definitiva.
Els acords d’aprovació inicial i definitiva s’adoptaran per majoria simple.

Joan Anton Font Monclús
Juny de 2016
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Utilitat de les tecnologies de ciutat intel·ligent en l’ordenació i gestió dels territoris contemporanis.
Carles Llop, arquitecte.
El tractament urbanístic del patrimoni arquitectònic.
Isabel Boncompte i Vilarrasa, màster d’Estudis Territorials i Urbanístics, arquitecta dels
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

SMART CITIES

Ciutat intel·ligent, urbanisme intel·ligent?
Algunes notes i reflexions des de la pràctica urbana i del projecte de territori
Carles Llop, professor durbanisme, ETSAV‐UPC
1. Parlem un cop més de Smart cities.
Si cerquem en qualsevol buscador de l’enciclopèdia contemporània (internet) la definició de
Smart city trobarem definicions similars, totes elles però, centrades en l’ús de la tecnologia .
Per exemple: “Using modern technology to improve urban space. Interacting with citizens to
increase quality of life”. 1 Les paraules Claus: Tecnologia, espai urbà, ciutadans, qualitat de vida;
el predicat: usar les tecnologies, interactuant amb els ciutadans per millorar la qualitat de vida.
Al vol agafem una definició vinculada a un aplicador entre molts d’altres (aquest agafat en una
primera cerca a internet):
“The term “Smart City” dates back to 1990s. The original idea was to set a clear and remarkable
path of progress for public institutions and private companies. This development resulted in a big
improvement in the everyday life of regular citizens. Comarch Smart City is focused on both
citizens and various stakeholders in the city.
Comarch’s extensive experience in projects that merge the human factor and innovative
technology is crucial in developing new, comprehensive and unique solutions for city dwellers.
Moreover, Comarch’s approach is based on solid knowledge and hands-on experience in
managing and analyzing customers’ data, building engagement and guiding loyalty in order to
create a comprehensive tailored Smart Cities proposition.
Given a relatively wide definition of the Smart City concept, Comarch concentrates especially on
shaping new quality in smart mobility, city services information and smart shopping experiences,
making Comarch Smart City technology and services unique.”
http://smartcity.comarch.com/#system-items

2. Quines ofertes podem trobar per usar les tecnologies Smart?
Prenem encara el recurs d’internet amb una simple consulta sobre la paraula clau “Smart city”.
En l’oferta de:
SMART MOBILITY
Smart City projects often include many interconnected components based on ideas such as Smart
Mobility or Green City initiatives. They address the challenges of a changing world and modern
cities. It is widely known that mobility and smart management of transport is one of the most
important concerns of any urban area. Due to the implementation and possibilities connected with
Smart Cities, we can enhance quality of life and improve citizen well-being
1

http://smartcity.comarch.com/?gclid=COvnnsGRr84CFUi6Gwodb4EDqA

SMART ENTERTAINMENT
Comarch Smart City Mobile App informs users about events that take place nearby and that may
be of interest. Partners such as cinemas, theaters, community centers, public institutions or festival
promoters can share information with citizens and encourage them to participate. To make the
experiences more attractive, engaging and enjoyable, we can use gamification, so every active
member could collect badges, trophies and prizes for their commitments, activities and ideas.
SMART RETAIL
Our set of smart technologies are designed to give the customer an unprecedented, faster and
safer shopping experience. Everything around us is becoming more interconnected through
advanced technology such as beacons. The beacon network creates many powerful and
innovative ways to reach customers and interact with them, and sensors can be placed
everywhere. This allows for personalized advertisements that can be directed at the specific need
of a particular customer.
SMART CITIZENSHIP
Comarch’s vision of Smart Citizenship is based on an app that enables online administration
services. Making errand appointments, contacting public administration, checking the status of and
reporting travel issues or viewing timetables and fares are only a few of the issues which are faster
and easier for citizens with our cutting-edge and advanced App. Users can also submit ideas for
development in the area, and contribute to public consultation projects and the civic budget.
SMART SERVICES
Comarch’s solution is not only for large shopping centers, we also offer local businesses costeffective access to a modern performance marketing toolset. Using our App, the customer is able
to locate a nearby service provider, place an order for a hot cup of their favorite coffee, book an
appointment at the hairdressers or change a flat tire at the nearest service station.
SMART PAYMENTS
With our App you can find the best nearby offers, pay for your purchases and city services, and
also transfer money to your friend’s account. You can pay everywhere and for anything including
public transportation, parking facilities or tickets for particular entertainment places. All you need is
a phone number or email address. Our system is independent from telecommunication companies
and can be used on all smartphones with an active internet connection (Android, iOS). You can
pay instantly with your prepaid account, or add a bank account or debit card in seconds.

Amb aquests exemples d’ofertes sempre trobem unes constants: ens ofereixen productes i/o
serveis (que acaben essent “dades”); ens en faciliten informació; ens posen en contacte amb els
facilitadors; ens resolen fàcilment l’accés i els pagaments (òbviament directament o
indirectament; no hi ha res de franc). Al darrere d’aquesta aparent facilitat, hi ha uns
productors, uns gestors del servei, i unes eines: la informàtica evolucionada (internet de les
coses) i el data mining.

https://rickrobinson.files.wordpress.com/2012/09/smart-city-architecture3.jpg

3. Perquè SMART?
Algú s’oposaria als dispositius informàtics que li fan més fàcil la vida? A l’aplicatiu per cercar
allotjament just in time quasi en qualsevol indret del món; al controlador del nivell de sucre a la
sang; als comptadors per mesurar la despesa de la llum, etc.? Però encara més: no ens
agradaria tenir informació directa sobre les emissions de CO2 i altres gasos contaminants al
carrer on és casa nostra per exigir mesures correctores? Per fortuna els dispositius tecnològics
han fet avançar la qualitat de la nostra vida. Ben segur que a cops generen impactes que cal
reduir, reparar o fins i tot revisar, però els proposo una visió positiva envers les utilitats de la
tecnologia en les seves múltiples evolucions.
Podríem, per tant, convenir que la vida de les persones es veu reforçada mitjançant les
tecnologies a disposició que li faciliten compensar allò que la natura humana no pot assolir per
si mateixa. Aquest precepte, però ens portaria a un gran debat sobre la “singularitat
tecnològica” i el transhumanisme i el posthumanisme.
Però l’objecte que vull proposar-los no és l’entrada en discussions que poden acabar essent
el·líptiques. Voldria establir les bases conceptuals i operacionals d’un ús adequat de la
tecnologia al servei de la persona, de la seva comunitat i, per extensió, de la urbanitat; és a dir:
de la realització de la persona en el si de la ciutat, amb els altres mitjançant la prestació de
serveis d’urbanitat. Parlem de Smart city, doncs, com un dispositiu estratègic per fer
avançar la ciutat com a plataforma de serveis; com una sèrie de recursos tecnològics
basats en el món digital; com l’establiment d’interfases entre productors de serveis,
aplicacions i usuaris; com un nínxol econòmic.
La premissa que els proposo és considerar que la ciutat ha estat sempre una producció
intel·ligent. Partim d’una afirmació base –ara ja compartida fins i tot pels que han fet, des dels
90’s l’apologia de la Smart city–: la ciutat, les ciutats no son intel·ligents, ni poden ser‐ho.
El que fa la ciutat lloc d’intel·ligència és la seva ciutadania. Per tant, és la ciutadania qui ha

de fer intel·ligent, intel·ligible, interactiva, interrelacionada la ciutat, els seus components, les
seves funcions, el seu cicle metabòlic, el seu Paisatge, la resiliència respecte al temps i a les
pertorbacions que els riscos i els impactes li poden provocar.
En conseqüència a aquesta premissa, els camps per a l’aplicació d’una intel·ligència
millorada i evolutiva a la ciutat, ho són respecte a: la seva morfologia, la seva estructura,
el metabolisme, les seves xarxes, el seu paisatge, i la gestió del temps.
En efecte, si prenem el marc conceptual i de referencia del curs de la CUIMP dirigit per la
doctora Gifreu, i ressaltem alguns conceptes i qüestions claus, podrem enfocar la utilitat de les
eines que ens facilita el dispositiu Smart City:
“La competència entre ciutats per oferir a persones i empreses un entorn atractiu on viure i
desenvolupar l’activitat econòmica obliga els governs locals a avançar contínuament en la
cerca de models urbans innovadors i creatius. L’impuls de les noves tecnologies de la
comunicació i la informació ha facilitat l’aparició d’una gran quantitat de projectes i
iniciatives locals de diversa índole, aglutinats sota el qualificatiu d’intel·ligents. Tots aquests
projectes es caracteritzen per adoptar una òptica integradora dels diversos aspectes que
conformen la ciutat amb la finalitat d’aportar solucions inclusives i sostenibles que
inclouen la minimització de riscos ambientals, la millora i cohesió social, la mobilitat urbana
eficient, l’atracció de capital, la promoció de la innovació i el coneixement, entre d’altres. Però
el que els dona identitat és l’ús estratègic de les plataformes tecnològiques per integrar i
gestionar fluxos d’informació, possibilitant que els processos de presa de decisió dels
responsables locals siguin més eficients i augmentin la qualitat de vida dels residents.
La ciutat la construïm entre tots i, per aquest motiu, si es vol adoptar una estratègia smart
que esdevingui exitosa, també és imprescindible la implicació d’un govern local obert i
proactiu, una ciutadania participativa i un sector empresarial emprenedor i
competitiu.
Per la seva transversalitat, els instruments de planificació urbana esdevenen una eina
essencial per implantar o perfeccionar ciutats intel·ligents des d’una visió holística del model.
Aquest curs proposa examinar alguns dels àmbits d’actuació que incideixen més directament
en el disseny, planificació i gestió de polítiques locals intel·ligents, analitzant el paper dels
actors implicats i posant en comú les experiències innovadores que s’estan implantant en el
territori per tal d’excel·lir en els reptes de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental que
demanda la nostra societat. Tanmateix, no cal oblidar que l’etiqueta smart també arrossega
les seves pròpies rèmores: el risc de banalització del model, d’esdevenir nuclis
tecnològics al marge de les persones i la dificultat dels municipis petits d’experimentar
amb les noves tecnologies i la innovació.”2

4. En quin context?
Si revisem un de tants documents que s’estan ocupant de la definició i justificació de per què
ser smarts trobarem reiterades referències a l’explosió demogràfica i a la concentració de
població en les grans ciutats i aglomeracions urbanes.
Així en el document “PAS 181:2014 Smart city framework – Guide to establishing strategies for
smart cities and communities. Executive summary de BSi, podem llegir:
Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona, Introducció al
curs : Noves estratègies d’evolució urbana: la planificació urbana intel·ligent CUIMPB –Centre Ernest Lluch, 4 i 5 de
maig de 2015.
2

“ Context
Smarter cities are essential if the world is to respond effectively to the critical challenges it faces.
As of 2008, and for the first time in human history, more than half of the world’s population now live
in cities. The UN predicts this will rise to 70 % by 2050. Here in the UK, more than eight out of ten
of us already live in cities. Yet cities increasingly need to be able to do more with less, to compete
in a globally- interconnected economy, and to provide for the well-being of their citizens in a truly
sustainable way. In short, to become smarter.
Here in the UK, the Government has identified the following challenges in particular that are driving
change in UK cities:
•

economic restructuring, combined with the economic downturn, has raised levels of unemployment,
particularly among young people, and so economic growth and building a resilience to further
change is a key priority for city authorities;

•

the urban infrastructure has grown piecemeal and rising urban populations are putting pressure on
housing and transport;

•

concerns about climate change, and the fact that 80 % of the UK population live in cities, inevitably
means that cities have a key role in improving energy efficiency and reducing carbon emissions,
while promoting energy resilience in terms of security of supply and price;

•

the paradigm shift towards online entertainment and online retail/consumer services is beginning to
change the nature of the High Street;

•

an ageing population is placing an increasing burden on adult social care, to the point where it is
absorbing an ever-increasing proportion of local authority budgets;

•

at the same time, the pressures on public finances have seen local authority budgets reduce, on
average, by an estimated 12-15 % in real terms over the past three years, with many reporting 2030 % cuts;

•

notwithstanding recent flexibility accorded to Local Authorities in relation to Council Tax and Business
Rates, grants from Government Departments are still the main source of local authority funding,
especially for cities, and local authorities consider this to limit their ability to provide integrated
responses to the challenges they face.
[SOURCE: DEPARTMENT FOR BUSINESS,
INNOVATION & SKILLS. Smart cities: background paper. Department for Business, Innovation &
Skills, 2013. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/smart-cities-backgroundpaper [viewed February 2014].] “

5. Quines aplicacions smart i en quins camps?
Com veiem, les noves tecnologies i en particular les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) esdevenen claus per a una millora de les solucions inclusives i sostenibles (fer
més per menys, amb menys consums i producció d’impactes irreparables). Per això, constatem
que els grans avenços en l’aplicació d’aquestes tecnologies s’han produït en exemples com els
següents–segueixo l’esquema proposat anteriorment detallant els tòpics en els quals hi ha més
avenços i il·lustrant-los amb referències concretes desenvolupades per administracions
públiques, empreses, usuaris i tercer sector)3 :
MORFOLOGIA
 Els edificis i arquitectures denominats intel·ligents (Domòtica)
3 Aquestes referències han estat extretes de comentaris a una enquesta realitzada a persones i professionals
concrets sobre la utilització d’eines Smart.





Els smarts buildings
Les xarxes intel·ligents (smart grids) per a la gestió de les infraestructures tècniques
Les xarxes energètiques intel·ligents (smart grids)

ESTRUCTURA
Habitabilitat





Edificis intel·ligents
Smart grids a la ciutat
La teleassistència per a persones grans (Ex.: projecte VINCLES, guanyador de la Bloomberg
iniciative de l' any passat).
...

Activitat
 Les dinàmiques econòmiques i les estratègies per potenciar el desenvolupament
econòmic local
 Les estratègies per millorar la provisió de serveis públics
 Smart logistics




Gestió de recursos ambientals, (rec, contaminació aire, electricitat, etc.)
Informació ciutadana en general i particular gràcies a la utilització de terminals Smartphone a
nivell ampli, com per exemple en projectes col·laboratius (habitatge, cotxe, viatges, etc.).
...

Mobilitat
 Vehicles “decarbonats” i la mobilitat autònoma
 La gestió del transport públic i gestió telemàtica del trànsit






Gestió de la mobilitat estàtica (semàfors, aparcaments, control tràfic i bus, et.) i de la mobilitat
dinàmica, (vianants, bicicletes, cotxes, etc.)
L’app de TMB
El bicing
Els autobusos de la nova xarxa V i H
...

METABOLISME
 La gestió dels serveis i de les infraestructures ecositèmiques






Gestió de recursos ambientals, (rec, contaminació aire, etc.)
Utilització de terminals Smartphone a nivell ampli com per exemple per projectes col·laboratiu
(habitatge, cotxe, viatges, etc.).
Gestió de residus
...

XARXES
 Biga data
 La gestió de l’open data, i Portals de dades obertes
 Eines de la Tecnologia de la informació i comunicació (TIC)
 Les xarxes per a la millor participació urbana
 Big data i optimització de recursos
 Wifi gratuït en la ciutat
 Senyalètica sensoritzada
 Els smart phones com a productors de dades
 Les xarxes socials en la gestió de la ciutat i la participació creativa





Gestions via web
GIS i el Google Maps que s'utilitzen en planejament
...

6. Model Urbà i aplicacions a les ciutats
Cada realitat urbana ha de visionar el seu Model urbà i territorial, i en conseqüència, quin rol hi
ocupa el dispositiu smart city en les tres vessants més clares: les anomenades smart grids, les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i les infraestructures intel·ligents.
Veiem, per exemple, com conceptualitzen una Smart city el grup de la Universitat de Viena de
la TU - Vienna University of Technology, Department of Spatial Planning, SRF - Centre of
Regional
Science4:

A Smart City is a city well performing in 6 characteristics, built on the ‘smart’ combination of endowments and
activities of self-decisive, independent and aware citizens.
Smart Economy
Smart Mobility
Smart Environment
Smart Governance
Smart Living
Smart People

The smart city model
http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=3

4

Operngasse 11, 1040 Vienna, Austria, Tel. +43 1 58801280201
http://www.srf.tuwien.ac.at
Web-Development: Christian Erlinger-Schiedlbauer

Standardization and aggreg
gation
To compare the differentt indicators itt is necessaryy to standardize the value
es. One methhod to standa
ardize is by zz
transformatio
on (see formular). This metthod transform
ms all indicattor values into
o standardizeed values with
h an average 0
and a standarrd deviation 1.
1 This method has the advvantages to co
onsider the he
eterogeneity w
within groupss and maintain
n
its metric info
ormation. Furrthermore a hiigh sensitivityy towards chan
nges is achiev
ved.
z-transformattion

To receive re
esults on the level
l
of factors, characteriistics and the final result for each city iit is necessary
y to aggregate
e
the values on
n the indicato
or level. For the aggregatioon of a respec
ctive group off indicators too domains we
e consider also
o
the coverage rate of each
h indicator. A certain resullt from an indicator of an indicator covvering all 77 cities weights
therefore a little more than from an in
ndicator coveering only for instance 60 cities. Besidees this small correction
c
the
e
results were a
aggregated on
n all levels without any weiighting. The aggregation
a
was done addittive but divide
ed through the
e
number of va
alues added. That allows us to includee also cities which do nott cover all inndicators. The
eir results are
e
calculated w
with the value
es available. Still, it is nnecessary to provide a good coverage over all citiies to receive
e
reasonable re
esults. As therre are only citties included w
with a coverag
ge of more than 75%, for thhe 77 cities by
y 81 indicatorrs
we achieve a coverage rate
e of 91 %.

Hi ha molt de marca i de brand
ding per a lla comercialització de
d nous prroductes ecconòmics i
financers.. No aproffundirem en
e aquestss temes i ens centrrarem en les utilitatts i en elss
dispositiuss que ens poden ser úttils.
La gestió d
de les inforrmacions úttils per imp
plementar aquestes aplicacions
a
es basa en
n les dadess.
Per tenir dades neecessitem, doncs, ells instrum
ments de recollida,, captura, registre
e,
processam
ment de dades; i perr poder intterpretar-les i veure l’acció reaal de les millores
m
quee
aquestes eines aporteen necessittem de visu
ualitzadors i de simu
uladors.
Els instrum
ments més popularitzzats per a lla recollidaa i captura de dades ssón els sen
nsors. Hi haa
però, molltes fonts d’informac
d
ció disponib
bles a unaa ciutat: elss mateixoss ciutadanss i els seuss
dispositiuss mòbils, els
e emergen
nts vehiclees connectaats... El rep
pte consisteeix a integ
grar totes a
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n sol sistem
ma, ja que el valor que
q pot apo
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x de formaa
exponenciaal en funció
ó del punts connectatts.
Tanmateixx la multitud d’utilitatss la podríem
m agrupar en els segü
üents grupss:
- Les plataform
mes de gesttió de dad es (p.ex.: Urban
U
Operating Systeem (USO))
- Els sistemes informàtics de conttrol (d’infrraestructurres, tràfic, distribució
ó d’energiaa,
con
ntaminació i altres)

Comparteixo l’opinió de Josep Centelles quan diu: “Per mi, se li ha posat el nom d'SMART
CITY a: l'ús intensiu de sensors que capten informació + software que tracta la informació +
comunicació de la informació tractada per prendre decisions (sovint automàticament =
robòticament) sobre qualsevol cosa de la ciutat. Aquestes decisions les pren el gestor d'un
servei, però també les pot prendre l'usuari del servei (per exemple, a través d'una app des del
mòbil)”. En efecte, la gestió de dades permet la presa de decisions i afavoreix els graus
d’autonomia de la ciutadania dins de marges de les restriccions que les pròpies fonts de dades
ens imposen. I també quan es pregunta: “Els sensors capturen quantitats ingents d'informació
que es pot usar A) per molts diferents usos (no solament l'explicitat) i B) es pot usar en
benefici de la ciutat en general o al servei del gestor que la captura (empreses, sovint
multinacionals de les TIC) per augmentar els ingressos (és a dir, eficiència per a la ciutat, o
"eficiència" -beneficis- per al operador ?). En efecte, una qüestió fonamental és: “al servei de
qui es posa la tecnologia?”.
7. Ciutat smart top model
Des del meu punt de vista –segurament compartit per molts dels interessats en el tema– no
existeix encara cap ciutat plenament smart. Tanmateix, cal fer esment i alguna breu referència
als top models, sense entrar en valoracions. Per això, prenc com a base de referència l’obra de
Manu Fernández, “10 smartest cities on the planet o Top Seven Intelligent Communities of
201”, en la qual se citen, entre d’altres: lanITValley, Songdo, Masdar, Yokohama (Japó), Taipei
amb el desenvolupament urbanístic molt tecnològic (FarGlory, Shenyang (China), Sisak
(Serbia) o Lavasa.
8. El vertader sentit de l’acrònim SMART
Com a epíleg de la meva intervenció, voldria desllorigar el vocable SMART. Aquest cop, però...
com m’agrada! És un acrònim provinent del món de l’empresa, que vol dir en anglès: Specific,
Measurable, Affordable, Repliquable, Time bound. A partir d’aquest atributs, qualsevol
procés que es faci en un edifici, una ciutat, un territori, pretén ser sistèmic.

...

9. A mode de conclusions
Per concloure i extreure algunes pistes per a la gestió del dispositiu smart en la planificació,
projecte i gestió de les nostres ciutats i territoris, tenint en compte les seves distintes escales
(des dels petits pobles, ciutats intermèdies a les aglomeracions metropolitanes i regions
urbanes contemporànies):
1. Hem de concebre els nostres assentaments com a hàbitats ecosistèmics; és a dir: espais
físics i materials, amb components que es relacionen entre si i amb els qui ho habiten.
2. La ciutat i els seus components són grans portadors de dades (ciutat ecosistema de
dades). La qüestió és aprofitar-ne la captura, registre i gestió per tenir informació per

prendre millors decisions i, fins i tot, fer-ho en alguns casos amb l’ajut de la
intel·ligència artificial.
3. La gestió de les dades, els instruments de captura i registre, processament de dades, els
visualitzadors i els simuladors, no poden ser estàndards genèrics per a qualsevol
situació urbana. Cal aplicar les eines smart segons les particularitats específiques.
4. Per a qualsevol aplicació, primer cal tenir clar els objectius que es volen assolir i la
disponibilitat de recursos per implementar les eines tecnològiques.
5. Cal treballar amb models que determinin l’abast de les accions per tal de determinar les
inversions (tant en infraestructura, com en personal, en gestió i en manteniment).
6. L’evolució permanent i ràpida de les tecnologies a disposició demana estar atents a les
possibles adequacions, renovacions o canvis –sense estressar, però!
7. L’usuari, el ciutadà ha de conèixer del funcionament i eficiència de les infraestructures,
els serveis i els processos en els seus hàbitats (casa, comunitat, carrer, barri, districte,
poble, ciutat, àrea metropolitana, regió urbana, etc.). Només si està informat pot ser
conscient dels desajustos, disfuncions, impactes negatius, i les repercussions sobre la
seva pròpia economia o sobre la comunitària.
8. Les utilitats sectorials (per temes específics) són més determinants per a la gestió real
dels nostres pobles i ciutats que les instrumentacions pretesament globals. Cal tenir un
model d’integritat de la ciutat que gestionem, però el tot és enemic del factible.
9. Les multinacionals i els grans operadors de les smart cities han fet avançar les utilitats a
disposició, però son les start‐up locals qui, a més, desenvolupen les oportunitats de
millora de la intel·ligència, els mercats i la productivitat de la industrial local.
10. YES WE HAM! La smarticitat o la smarticiutat solament té sentit si ens serveix per una
millora substantiva de l’Habitabilitat, l’Activitat i la Mobilitat urbana; és a dir: la qualitat
de vida de la comunitat, eficient, assequible, i amb equitat social.
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Introducció
Aquest cap de setmana passat s’han celebrat les Jornades Europees de Patrimoni1
2016 (16 a 18 setembre). Ja fa 25 anys que se celebren.
Aquest any, amb el lema “Patrimoni de tot@s”, les Jornades posen en relleu la
importància de la cooperació entre tots els agents necessaris per difondre i
conservar el Patrimoni cultural, fomentar la màxima visibilitat de la participació
ciutadana, el voluntariat, els col·lectius minoritaris, els projectes exemplars de
col·laboració i finançament públic-privat i activitats en les quals les comunitats
locals participin en la gestió i conservació del patrimoni.
És una manera de conscienciar la societat de la idea que cal la col·laboració des de
tots els àmbits per fer factible la preservació del Patrimoni de tots.
Malgrat que fa 25 anys que se celebren les Jornades, encara no s’ha assolit
aquesta conscienciació, i la Comissió Europea ha proposat que el 2018 sigui l’Any
Europeu del Patrimoni Cultural.2
Tots els temes que necessiten que se’ls dediqui un dia a l’any és perquè
requereixen una mirada especial de la societat.
Fa poc ho explicava en Sebastià Delclòs, activista cultural altempordanès, posant
l’exemple de les dificultats que s’ha anat trobant per tirar endavant accions en pro
de la cultura des de l’associacionisme: “Hi ha hagut por de la cultura, i això encara
dura”, afirma.3
El que ja no és una opinió, sinó un fet, són els pressupostos que els Governs hi
destinen, que solen ser els més escassos en comparació amb els que es destinen
a la resta d’àmbits. També hi ha pocs programes d’actuació cultural que arribin a
la societat per a debat.
Què podem fer els tècnics urbanistes des de l’Administració pública en
favor de la protecció del Patrimoni?
Una de les disciplines des de la qual s’hi pot incidir força és l’Urbanisme.
Tant des de les unitats d’Urbanisme com des de les de Cultura, d’una banda i en
compliment de la legislació, hem d’integrar els elements protegits en la regulació
del planejament, i de l’altra, podem proposar la protecció d’elements amb valors
culturals als catàlegs i als plans.

_____________________________
1. Iniciativa celebrada a escala internacional amb el suport del Consell d'Europa. A Catalunya hi participen la
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Institut
Ramon Muntaner.
2.
European
Commission/Culture/News/
2016
Recuperat
l’1
de
setembre
de
2016
http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en.htm
3. El Punt Avui. Diumenge, 28 d’agost 2016. Alt Empordà, Comarques Gironines, p.17.
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Paraules clau
URBANISME, PROTECCIÓ, PATRIMONI, CULTURAL, CATÀLEG, BÉNS IMMOBLES, HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC,
ARQUEOLÒGIC, COMPATIBILITAT, COHERÈNCIA

Glossari
Per facilitar-ne la lectura i una millor comprensió, es recull en aquest breu glossari
la llista de sigles que aniran apareixent al llarg de l’article. La referència completa
a la normativa, en el cas de lleis i reglaments, es troba al final.

BCIN - Bé cultural d’interès nacional: els béns més rellevants del Patrimoni
cultural català, tant mobles com immobles; la seva declaració és competència de
l’administració autonòmica.
BCIL - Bé cultural d’interès local: els béns que els municipis consideren
representatius des del punt de vista cultural; la seva declaració és competència de
l’Administració local.
BPU - Bé protegit urbanísticament: els restants béns arquitectònics integrants del
Patrimoni cultural català.
EPA - Espais de protecció arqueològica.
LC – Llei del patrimoni cultural català.
LAAPP - Llei d’avaluació ambiental de plans i programes.
LU – Llei d’urbanisme.
MH – Monument Històric.
POUM – Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
PE – Pla Especial.
RLU – Reglament de la Llei d’urbanisme.
TRLSRU- Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana estatal.
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1) La importància de l’Urbanisme en la protecció del
Patrimoni cultural.
L’Urbanisme és una de les disciplines més transversals, i ha d’exercir-se amb
sentit comú i tenint en compte el compliment de la legislació sectorial.
Per tant, en la redacció del Planejament Territorial i Urbanístic, ja des dels estudis
previs, s’ha d’incorporar el vector Patrimoni cultural.
S’ha d’incorporar des de l’inici perquè, en cas que es prenguin determinacions
d’assignació d’usos i intensitats del sòl de manera genèrica, en funció dels teixits
en un sentit ampli, o en funció de la idoneïtat de creixements nous, pot resultar
difícil resoldre les incompatibilitats entre protecció i ordenació quan ja s’han
avançat els tràmits. En els plans urbanístics, les voluntats han de ser clares i les
solucions han d’estar treballades abans de la informació pública.
Ja la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, en l’article 13.e)
estableix que els plans territorials parcials han d’incloure “les àrees de
protecció de construccions i d'espais naturals d'interès històrico-artístic.”
Tanmateix, a la pràctica, els plans territorials parcials (PTP) no solen fer cap
aportació concreta de reconeixement ni de propostes de compatibilitat dels béns
protegits amb les determinacions urbanístiques.
EXEMPLES:
1. Documentació d’un PTP
Exemple 1: La memòria del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona
inclou la relació de Béns culturals d’interès nacional (BCIN) i recorda la
necessitat de respectar els elements del Patrimoni cultural immoble,
afegint-hi la necessitat de protecció dels seus entorns:
El planejament territorial i urbanístic, igual que els projectes
d’infraestructures, han de respectar no tan sols els diferents elements que
conformen el patrimoni cultural immoble de Catalunya, sinó també el seu
entorn; i han de prendre les mesures de prevenció necessàries per detectar
possibles afectacions sobre elements d’interès arqueològic o paleontològic
que poden ser presents en el subsòl.
La memòria del Pla Territorial del Camp de Tarragona (p. 4.21 a 4.26)
inclou la relació d’elements BCIN, tanmateix entre la documentació
consultable al web oficial no hi consta planimetria amb la ubicació dels
elements.
2. En el procediment ambiental
En la memòria del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, a l’apartat 1.2
“Principals determinacions del Pla”, entre els eixos a tractar pels espais
oberts, estableix la delimitació i protecció dels espais que tinguin un
especial interès cultural i identitari.
En el document de referència (20/04/2016) del Pla Director Territorial de
l’Alt Penedès, l’Administració va demanar a l’equip redactor d’afegir els
apartats de la Directiva 2001/42/CE relativa a l'avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient. Annex I: informació
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relativa l’apartat 1 de l’article 5), en la relació dels probables efectes
significatius en el patrimoni cultural.
En el mateix document de referència es demanava afegir a l’informe de
sostenibilitat ambiental el criteri ambiental estratègic de “Respecte i
promoció dels elements patrimonials d’interès històric i cultural de la
comarca”.
En la informació pública d’aquest Pla, un dels ajuntaments (St. Llorenç
d’Hortons) va demanar que es recollissin zones d’interès cultural: el Castell
de Gelida, el Castell de Subirats, ...
En les respostes a les al·legacions s’indica que la definició dels elements
protegits és pròpia del planejament urbanístic (no del territorial). P. e.,
vegeu p. 45, resposta a l’al·legació de Sant Cugat Sesgarrigues; o p. 53,
resposta a l’al·legació de Sant Llorenç d’Hortons.
Tot i que la legislació preveu que els plans territorials parcials incloguin les àrees
protegides, no és fins que es redacten els plans urbanístics quan s’incorporen les
determinacions per a la protecció.

2) Competències i marc legal.
Competències
La Comunitat Europea dicta directives, decisions, mesures de foment i
recomanacions, i l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya legislen sobre
cultura, en funció de les seves competències.
La Generalitat té competència exclusiva en cultura (excepte la que correspon a
l’Estat, segons la Constitució espanyola: article 149. 28.ª: Defensa del patrimonio
cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación;
museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión
por parte de las Comunidades Autónomas; vegeu també Sentència del TC
17/1991) i també en urbanisme, i ha legislat sobre ambdues matèries.
La Generalitat i l’Administració local declaren els Béns a protegir i aproven els
plans urbanístics.
Marc legal
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LC) estableix les
3 categories de protecció comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els
béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants
de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per l'article 1.
També estableix les competències de les administracions per a la protecció dels
immobles d’interès cultural, i les figures urbanístiques apropiades per a la
protecció d’immobles integrants de conjunts històrics, llocs històrics, zones
d'interès etnològic o entorns de protecció.
Destaco l’article 33 d’aquesta Llei, que és el que mana la coherència entre les
determinacions de protecció del Patrimoni i les urbanístiques:
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Article 33 (LC)
Planejament urbanístic
-1 En cas que un immoble sigui declarat d'interès nacional, els termes de la
declaració prevalen sobre els plans i les normes urbanístiques que afecten
l'immoble, que s'hi han d'ajustar abans d'ésser aprovats o bé, si ja eren vigents
abans de la declaració, mitjançant modificació.
-2 En el cas dels conjunts històrics, les zones arqueològiques, les zones
paleontològiques, els llocs històrics i les zones d'interès etnològic i en el cas dels
entorns de protecció de qualsevol bé cultural d'interès nacional, l'ajuntament
corresponent ha d'elaborar un instrument urbanístic de protecció o adequarne un de vigent. L'aprovació d'aquests instruments de planejament requereix
l'informe favorable del Departament de Cultura.

L’informe del Departament de Cultura l’elabora un arquitecte i/o arqueòleg, o
paleontòleg si escau, des dels Serveis Territorials corresponents.
El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de
22 de febrer (LU), estableix el contingut i tramitació dels plans d’ordenació
urbanística municipal (POUM) i els plans especials (PE).
Destaco l’article 71, que estableix la manera de garantir la coherència des dels
continguts dels plans urbanístics.
Article 71 (LU)
Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals
1. Per aconseguir l'efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de
monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les administracions
competents han d'incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els
catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d'acord amb les categories
establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la
documentació imperativa del pla urbanístic corresponent.

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLU), permet posposar la redacció del catàleg en el marc d’un PE
posterior al POUM.
Article 75 (RLU)
Catàleg de béns protegits
75.1. El catàleg de béns protegits del pla d’ordenació urbanística municipal
determina els béns immobles, singulars o de conjunt, que són objecte de protecció
per raó de llurs valors arquitectònics, arqueològics, geològics o, en general,
culturals, d’acord amb el que estableix l’article 95 d’aquest Reglament.
75.2. Si el pla d’ordenació urbanística municipal preveu expressament la formulació
d’un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, el
catàleg es pot limitar a enumerar i identificar els béns immobles que són
objecte de protecció, sens perjudici de l’ampliació del catàleg que es pugui
produir amb motiu de la formulació i aprovació de l’indicat pla especial.
Article 95 (RLU)
Catàlegs de béns protegits
95.1. Els catàlegs de béns protegits formen part de la documentació dels plans
urbanístics que estableixen mesures de protecció de béns immobles, singulars o de
conjunt, per raó de llurs valors culturals, paisatgístics o ambientals.
95.2. Els catàlegs de béns protegits identifiquen els béns objecte de protecció,
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contenen la informació física i jurídica necessària en relació amb aquests
béns i estableixen el grau de protecció al qual estan subjectes i els tipus
d’intervencions o actuacions possibles, d’acord amb les determinacions
establertes pel pla urbanístic del que formin part. Els béns culturals protegits
d’acord amb la legislació sectorial s’han d’incloure en aquests catàlegs i el grau de
protecció previst i la regulació de les actuacions permeses sobre aquests béns ha
de ser conforme amb la protecció derivada d’aquesta legislació.

La conservació del Patrimoni demana equips de govern amb voluntat de protegirlo i tècnics amb coneixements i experiència en l’aplicació de les normes sobre
Cultura i Urbanisme.
El planejament urbanístic és l’eina adequada per fer una gran tasca de
conservació del Patrimoni històric, especialment pel que fa als Béns culturals
d’interès local (BCIL) i als Béns protegits urbanísticament (que també ho estan
per l’art. 1 i 2 de la LC), ja que pel que fa als Béns culturals d’interès nacional
(BCIN), les determinacions del Departament de Cultura prevalen sobre les
urbanístiques.
I en el cas concret dels nuclis històrics sense una protecció especial com a BCIN o
BCIL, però que al llarg del temps han conservat els criteris d’intervenció i unes
característiques ambientals pròpies, és la normativa del Pla general la que els pot
protegir.
L’experiència d’anys en avaluació de figures de planejament m’ha permès
observar que, en força casos, els treballs de zonificació no s’ha fet conjuntament
amb els de protecció en els plans i els instruments de protecció del Patrimoni
cultural.
Tot i que la LU demana que el Catàleg de béns protegits sigui part integrant del
planejament general, encara que sigui en la forma simplificada que permet l’article
75.2 del RLU, se solen trobar incongruències i indefinicions entre normativa
urbanística i proteccions del Catàleg.

3) Les proteccions administratives.
3.1. Els Béns protegits.
Béns Immobles.
Els que ens trobem habitualment en Urbanisme són els Béns Immobles.
Béns Mobles.
Cal tenir present la catalogació dels Béns Mobles, ja que a nivell de projectes
d’obra se n’ha de garantir la preservació. De vegades hi ha Béns Mobles protegits
que es troben en Béns Immobles també protegits. Per exemple, es pot donar el
cas d’un Bé cultural d’interès nacional, o d’un Bé cultural d’interès local, en
l’expedient de Declaració dels quals s’hi relacionin un seguit de Béns Mobles
també protegits. En aquests casos, les obres que es puguin dur a terme en els
edificis també han de preservar i posar en valor els Béns Mobles protegits.
Béns Immaterials.
Regulats per la Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l'associacionisme cultural. No en trobem casos en la
pràctica habitual de l’Urbanisme.
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3.2. Categories de protecció.
3.2.1 Categories segons la Llei 9/1993
Segons la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, hi ha tres categories de Béns
protegits:
1) Béns culturals d’interès nacional. Els Béns culturals d’interès nacional
(BCIN) són els béns més rellevants del patrimoni cultural català.
2) Béns catalogats. Els Béns catalogats són els béns integrants del patrimoni
cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les
condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional, i que per tant han de ser
inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Són els que identifiquem com
a Béns culturals d’interès local (BCIL)
3) La resta de Béns relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que, per
llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic,
documental, bibliogràfic, científic o tècnic, mereixen una protecció i una defensa
especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser
transmesos en les millors condicions a les generacions futures. Inclou el producte
de les intervencions arqueològiques (art 18.2, Llei 9/1993).
A més també regula:
Els entorns. La LC preveu la possibilitat de delimitar un entorn per a la protecció
adequada del Bé si aquest ho necessita.
L'entorn, que pot incloure el subsòl, és constituït per l'espai, sigui edificat o no,
que dóna suport ambiental al Bé i l'alteració del qual pot afectar-ne els valors, la
contemplació o l'estudi. L’objectiu de l’entorn és una protecció més adequada del
Bé si aquest ho necessita.

Imatge 1: Argentona.
Entorn delimitat de la
Casa Puig i Cadafalch.
Font:Departament de Cultura
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Els Espais d’interès arqueològic (EPA). Llocs que no han estat declarats
d'interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per
altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o
paleontològiques.
3.2.2 Nivells de protecció dels BCIL.
La LC no regula nivells de protecció per a cap categoria. Tanmateix, els Catàlegs
municipals han adoptat per als BCIL i BPU els nivells de protecció que han
considerat convenients. Hi ha una casuística molt àmplia.
El Departament de Territori i Sostenibilitat va elaborar un document de “Directrius
de contingut per als catàlegs de béns i plans especials de protecció” que pot servir
de guia:
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=directrius+de+contingut+per+al+cat%C3%A0leg+de+bens+i+plans+especi
als
En aquest document s’estableixen els nivells de protecció següents:
Nivell 1- Integral: Protecció total.
Nivell 2 - Conservació: En el cas del Patrimoni arquitectònic, comporta protecció
de volums, envolvent, composició, espais interiors d’especial interès...
Nivell 3 - Parcial: Protecció d’algun o diversos elements.
Nivell 4 - Protecció Ambiental: Manteniment dels trets tipològics de les façanes,
línies de coronament, parcel·lació...
Nivell 5 - Documental: (aplicable només a BPU, ja que pot resultar incompatible
amb els BCIL, en cas de proposta d’enderroc).
3.3. Classificació dels Béns Immobles protegits.
3.3.1. Classificació dels BCIN.
La LC, a l’article 7, classifica els BCIN en diversos grups:
a) Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l'activitat
humana que configura una unitat singular.
b) Conjunt històric: agrupament de Béns Immobles, continu o dispers, que
constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que
cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Imatge 2.1: Font de la Plaça de Prades
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Imatge 2.2: Prades. Conjunt Històric.
Font: www.xn--espaaescultura-tnb.es.

c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l'ordenació per l'home d'elements
naturals i que pot incloure estructures de fàbrica.
d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de Béns
Immobles que fan part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la
qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de
l'home amb valors històrics o tècnics.
e) Zona d'interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure
intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si
elements constitutius del Patrimoni etnològic de Catalunya.

Imatge 3: Adoberies de Vic.
Font:http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/0
3_proteccio/02_bcin/#bloc2

f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que
solament és susceptible d'ésser estudiat en profunditat amb la metodologia
arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota
les aigües. En el cas que els Béns Culturals Immobles definits per les lletres a), b),
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c), d) i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin susceptibles d'ésser
estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona arqueològica.
També són BCIN:
-

-

Els castells i fortificacions (Decret de 22 d’abril de 1949, recollit a la
disposició addicional 1.2 de la LC).
Les creus de terme, escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de
justícia i peces similars d’interès històric-artístic (Decret 571/1963, de 14
de març).
Determinats museus, en funció de les col·leccions que allotgen (Decret
474/1962, d’1 de març)
Coves, abrics i indrets que continguin manifestacions d’art rupestre (LC,
disposició addicional 1.3).

3.3.2. Classificació dels BCIL.
La LC no regula la classificació dels BCIL.
Els Catàlegs municipals han adoptat, per als Béns Immobles que han protegit, les
classificacions que han considerat convenients. Hi ha una casuística molt àmplia.
A tall d’exemple, prenent un Pla especial de ja fa uns anys a l’atzar trobem:
Restes Arqueològiques, Fortificacions, Masies, Casals i Cases de carrer,
Edificis civils i religiosos, Fàbriques, Torres, Carrers, Elements diversos
(finestres, xafarderes, elements ornamentals, plaques...), Fonts, Elements o
conjunts d’interès ambiental o natural.
Després de l’experiència d’anys, el document de “Directrius de contingut per als
catàlegs de béns i plans especials de protecció”, abans esmentat, proposa una
classificació força útil i que es va incorporant als nous catàlegs. La classificació
estableix les tipologies següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Arquitectònic
Arqueològic, paleontològic
Sociocultural-etnològic
Natural
Ambiental-paisatgístic

4) Els Inventaris de Patrimoni cultural.
Els Inventaris no són cap figura de protecció. Es tracta d’una relació de Béns que a
criteri de l’autor de l’Inventari tenen interès des del punt de vista del Patrimoni
cultural. Els han elaborat tant els ajuntaments, com les diputacions i la
Generalitat. Solen contenir fitxes descriptives, i a vegades inclouen criteris
d’intervenció. Es tracta de documents de base que poden tenir molta utilitat a
l’hora d’elaborar els Catàlegs, tanmateix no tenen valor normatiu.

Tractament urbanístic del Patrimoni arquitectònic 12/23

5) Òrgans de l’Administració que intervenen en els
procediments de declaració de protecció i d’atorgament
de llicències.
5.1. Béns culturals d’interès nacional (BCIN).
Els declara la Generalitat, en concret, el Govern, a proposta del conseller de
Cultura (tràmit: Departament de Cultura).
Els Plans urbanístics han d’incorporar aquesta protecció identificant el Bé protegit
tant en els plànols d’informació com en els de zonificació.
Als BCIN els plans urbanístics els donen alguna qualificació. Tanmateix, per les
seves particularitats, moltes vegades és difícil que puguin encaixar en les
regulacions estàndards pròpies de l’Urbanisme.
Per tal que hi hagi coherència entre zonificació i protecció, una proposta és
atorgar-los la zona del teixit on es troba l’immoble introduint la subclau “C”, de
conservació, per donar cobertura a les especificitats de la conservació/protecció.
En tot cas, en els BCIN la protecció queda garantida, ja que la regulació de la LC
preval sobre la urbanística.
Tal com s’indica a l’apartat de marc legal, en el cas dels conjunts històrics, les
zones arqueològiques, les zones paleontològiques, els llocs històrics i les zones
d'interès etnològic i en el cas dels entorns de protecció de qualsevol Bé cultural
d'interès nacional, l'ajuntament ha d'elaborar un instrument urbanístic de
protecció o adequar-ne un de vigent.
L'aprovació d'aquests instruments de planejament requereix l'informe favorable
del Departament de Cultura. (art 33.2 LC).
Pel que fa a la tramitació de llicències d’obra, moviments de terra, canvis d’ús,
etc., qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un BCIN o en un entorn
de BCIN ha de ser autoritzada pel Departament de Cultura (Comissió de Patrimoni
Cultural), prèviament a l’aprovació de la figura urbanística, si cal, i en tot cas
abans de la concessió de la llicència municipal.
5.2. Béns culturals d’interès local (BCIL).
Els instruments de protecció i de control d’aquests Béns recauen principalment en
els municipis. Els Béns immobles d'interès local no només poden ésser catalogats
en el marc de la LC, art. 17, sinó també per la legislació urbanística, mitjançant el
Catàleg de béns a protegir que ha de contenir el POUM, o mitjançant un pla
especial del Catàleg (RLU).
L’Acord de declaració ha de ser comunicat al Departament de Cultura, perquè en
faci la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Tal com estableixen l’exposició de motius i els articles 17, 46 i successius de la LC,
les catalogacions han de contenir els jaciments arqueològics del terme municipal
que han estat declarats Espais de protecció arqueològica. (EPA).
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El règim de protecció aplicable als Béns Immobles catalogats s’atorga mitjançant
la declaració d'un immoble com a Bé cultural d'interès local. Comporta l'aplicació
immediata del règim jurídic que la LC estableix per als Béns catalogats (foment i
difusió, sancionador, etc.).
Qualsevol norma addicional de protecció d'aquests Béns s'ha d'establir mitjançant
els instruments determinats per la legislació urbanística.
Article 17. Catalogació de béns immobles (LC)
-1 La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns
culturals d'interès local.
-2 La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al
ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del
consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de
dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en
el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
-3 L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni
Cultural Català.
-4 La declaració d'un bé cultural d'interès local únicament es pot deixar sense
efecte si se segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i amb
l'informe favorable previ del Departament de Cultura.
-5 Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments arqueològics del
terme municipal que han estat declarats espais de protecció arqueològica.

Tramitació de llicències: Qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un
BCIL ha de ser autoritzada per l’ajuntament. Si la intervenció comporta
descatalogació, s’ha de tramitar i ser aprovada prèviament pel Departament de
Cultura, si escau. En cas contrari, no es pot atorgar la llicència.
5.3. Béns protegits urbanísticament (BPU).
Són els Béns Immobles que, d’acord amb l’art.18 LC, tot i no haver estat objecte
de declaració ni de catalogació, reuneixen els valors descrits en l'article 1.2. de la
mateixa Llei. Tramitació: municipal.
Art.1.2 (LC) El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o
immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental,
bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de
manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les
millors condicions a les generacions futures.
El planejament urbanístic (plans generals i plans especials) pot incloure una relació
o inventari d’aquests béns.
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Taula resum

Imatge 4: Figures de protecció, competències i regulació.
Font: elaboració pròpia.

6) Les llistes de la UNESCO d’elements Patrimoni de la
Humanitat.
Per tal que un monument sigui inclòs a la llista de la UNESCO, ha de destacar per
la seva rellevància universal i comptar almenys amb un dels 10 criteris de
selecció. Els criteris de selecció s’expliquen a la Guia per implementar la
Convenció del Patrimoni Mundial. Els criteris són revisats periòdicament pel
Comitè, par tal de tenir en compte l’evolució del Patrimoni.
A Catalunya hi ha 6 conjunts monumentals inscrits a la llista de Patrimoni
Mundial de la UNESCO, que els considera de gran valor per a la humanitat: l'obra
de Gaudí, el monestir de Poblet, el Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau, com
a obra de Domènech i Montaner, les esglésies romàniques de la vall de Boí, el
conjunt arqueològic de Tarraco i les pintures rupestres de l'arc mediterrani a la
península Ibèrica.
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/patrimoniomundial/patrimonio-mundial-unesco/propuesta-de-inscripcion.html

7) Coherència entre planejament
proteccions del Patrimoni.

urbanístic

i

les

Els termes de la declaració d’un BCIN prevalen sobre els plans i les normes
urbanístiques, que s’hi han d’ajustar.
7.1. El Catàleg com a element imprescindible del Pla general.
La Llei d’urbanisme, en el capítol sobre principis generals de l’actuació urbanística,
estableix que el desenvolupament urbanístic sostenible comporta la preservació
dels valors arqueològics, històrics i culturals, i determina que el planejament
urbanístic és l’eina per preservar-los.
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Capítol II. Principis generals de l’actuació urbanística (LU)
Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible
1. 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.
Article 9. Directrius per al planejament urbanístic
(...)
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis,
i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir
i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic,
tradicional o arqueològic existents a l’entorn.

El planejament urbanístic atorga drets i deures als titulars de finques. Ha
d’identificar els BCIN i definir una zonificació compatible amb la declaració (art. 10
LC). També ha de contenir una relació de BCIL i establir una zonificació compatible
amb la seva catalogació. Ha d’incloure la relació dels jaciments arqueològics, i pot
afegir una relació de BPU.
Els BCIN, els BCIL, els jaciments arqueològics, i els BPU, si n’hi ha, han de constar
relacionats en la documentació escrita i ser identificats sobre la planimetria
d’informació i d’ordenació. Tots han de quedar identificats, definint el perímetre
del Bé i el de i l’entorn, si és el cas. No és suficient la identificació amb un símbol.
El simbol pot portar a dificultats d’interpretació, especialment si a la finca hi ha
cossos annexos.

Imatge 5: Plànol PGO Alella.
Font: Ajuntament d’Alella.
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Durant la redacció del planejament general, tots els elements d’interès cultural
han de ser examinats un per un, per tal que la zonificació que els atorgui el
planejament sigui compatible amb la conservació.
Pel que fa a la protecció dels elements singulars (BCIN, BCIL i BPU), la LU (art. 59
d i art. 71) obliga que el planejament general inclogui “el Catàleg de béns a
protegir”: (...) per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció dels monuments, edificis, jardins, paisatges o Béns culturals, les
administracions competents han d’incloure un Catàleg de béns que calgui protegir.
Els Catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les categories
establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la
documentació imperativa del pla urbanístic corresponent.
Pel que fa a la documentació tècnica, cal que les fitxes dels BCIL i de tots els
elements catalogats, a més de descriure’ls, precisin de manera molt clara el que
cal conservar.
Per a la part descriptiva sol ser útil la informació de l’Inventari, si existeix.
Quan es defineix la part de la regulació de les intervencions possibles en
l’edificació protegida, s’ha de vetllar per la compatibilitat amb la zonificació. Si hi
ha incongruències, es dificulta l’aplicació del pla. Quan la tipologia edificatòria no
és ben bé la del teixit urbà on es troba, és quan cal més esforç per trobar
solucions que compatibilitzin protecció i aprofitament. Aquesta sol ser la part més
difícil.
Si els drets que atorga la zonificació no es poden materialitzar complint les
previsions del Catàleg, pot resultar-ne un conflicte jurídic, i en algunes ocasions,
se’n podrien derivar indemnitzacions econòmiques a càrrec de les administracions
públiques.
Si la finca té una vinculació singular, com ara que no pot materialitzar el nombre
de plantes que es poden fer en la resta de finques en el mateix entorn i
zonificació, la reducció és indemnitzable, llevat que participi en un àmbit de gestió
on se li compensi el menor aprofitament (supòsit indemnitzatori de l’art. 48b del
TRLSRU). Aquest és un motiu de pes per regular les proteccions en el moment de
la redacció del planejament general, ja que és quan és més factible la definició
d’àmbits de gestió.
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Imatge 6: Possibilitat de zonificar respectant les alçades originals.
Font: Autora.

En canvi, les situacions de fora d’ordenació produïdes per canvis en la redacció
d’un nou planejament no seran indemnitzables (art. 48a del TRLSRU). Per tant,
per exemple, en el supòsit d’un front edificatori d’interès cultural consolidat amb
un nombre de plantes inferior al que permet el pla vigent, podrà ser regulat pel
pla nou amb el nombre de plantes existent.
Els municipis que tenen un planejament general vigent anterior a la LU sense un
Catàleg de béns a protegir poden tramitar un pla especial de protecció del catàleg,
les determinacions del qual s’han d’ajustar a les del planejament general (LU, art.
67b. Plans urbanístics de desenvolupament amb la finalitat de la protecció dels
béns catalogats).
Tot i que la LU obliga que el Catàleg figuri com un dels documents imprescindibles
per tal que el POUM sigui complet, el RLU estableix que si el pla d’ordenació
urbanística municipal preveu expressament la formulació d’un pla especial
urbanístic de protecció del Patrimoni arquitectònic o cultural, el Catàleg es pot
limitar a enumerar i identificar els béns immobles que són objecte de protecció,
sens perjudici de l’ampliació del Catàleg que es pugui produir amb motiu de la
formulació i l’aprovació de l’indicat pla especial.
Al meu parer, em sembla una solució arriscada. Tot i que és admissible, no és
recomanable, ja que es pot donar el cas que, en el moment de redactar el Pla
Especial del Catàleg, sigui convenient incloure elements nous o donar a algun dels
elements ja inclosos en l’enumeració una regulació que no permeti l’assoliment de
tots els drets atorgats pel planejament general ja aprovat, fet que podria fer
necessària una modificació puntual del planejament general de resultat incert i
amb la conseqüent pèrdua d’eficiència administrativa.
L’èxit de la protecció del patrimoni des del planejament es basa en treballar
conjuntament el planejament general i l’especial (Catàleg) i que s’aprovin en un
mateix document o en dos de simultanis elaborats alhora.
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7.2. Les proteccions del Patrimoni des de la normativa urbanística.
Creació de subzones
Penso que una manera de reforçar la coherència entre zonificació i catalogació
seria la creació d’un sistema de subzones, de manera que cada zona tingui la
corresponent subzona, que doni cobertura a unes condicions de desenvolupament
homogènies apropiades per als Béns a conservar.
Si les subzones estan ben justificades, s’evitarà que la conservació es pugui
considerar una vinculació singular.

Imatge 7: Figueres. Possible subzona “C”.
Font: Autora.

Nuclis històrics
La majoria de municipis de Catalunya tenen un centre històric. Tanmateix, no tots
són centres monumentals. Aproximadament hi ha uns 50 conjunts històrics
declarats (sobre 946 municipis), alguns del quals es refereixen a centres històrics,
com per exemple: Arnes, Banyoles, Besalú, Cardona, Cervera, Guimerà,
Montblanc, Santa Coloma de Cervelló, Sitges, etc.
Altres compten en el seu centre històric amb algun monument amb catalogació de
BCIN–MH (Monument Històric) o BCIL.
La majoria, però, no tenen una regulació específica de la LC (més enllà del que
estableix l’article 1.2), és a dir, no estan declarats BCIN, ni es troben en un entorn
declarat, ni estan catalogats com BCIL, però molts reuneixen els requisits de
l’article 1.2 i 18 de la LC, bé per l’estructura urbana originària, bé per la tipologia
de les construccions, estructura, proporcions de les obertures, colors...; en
aquests casos, la regulació és la del pla urbanístic (general o especial). De
vegades són BPU, però no sempre.
Els nuclis sense cap protecció de les previstes per la LC també mereixen una
regulació que permeti la conservació del seu valor com a part del conjunt i que els
donarà caràcter propi. L’eina adequada en aquest cas és el planejament
urbanístic.
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La normativa relativa a les zones de centres urbans, identificades també en alguns
plans com a nuclis antics o cascs antics, ha de ser el fruit d’un estudi molt acurat
de les característiques del teixit urbà existent.
Caldrà tenir molt en compte les tipologies constructives, proporció de buits i plens,
possibilitat o no de garatges en planta baixa, característiques dels ràfecs o
baranes, colors dels acabats (façanes, teulats, etc.) i especejament de la pedra, si
escau. Cal distingir entre els acabats de façana, si es tracta d’obra nova, o
reforma d’edificació antiga, respectant en aquest segon cas els acabats originals.
També s’han de minimitzar els impactes de les línies elèctriques en el paisatge
urbà, i de les intervencions en cobertes.
Per exemple, cal tenir especial cura en les intervencions en una zona homogènia
pel que fa a les cobertes inclinades amb directriu horitzontal paral·lela a la façana
en alineació de vial. Les intervencions que en buiden una vessant per fer-hi terrat
desvirtuen el caràcter del lloc.
S’han donat casos d’aparició de terrasses en substitució parcial de cobertes
inclinades que no ajuden a conservar el caràcter del nucli. O també, en un
municipi on es permeten fer terrats en substitució d’un 30% de la coberta
inclinada en casc antic, es dóna el cas que s’han creat teulats amb pendent en
sentit contrari del preexistent, que era com l’existent a la resta d’edificacions del
mateix carrer.

Imatge 8.1: Capafonts. Generació de ràfec
Font: Autora.

Tractament urbanístic del Patrimoni arquitectònic 20/23

Imatge 8.2: Capafonts. Alteració vessant coberta.
Font: Autora.

Hi ha molta casuística. Per exemple, en centres molt transformats a causa de la
substitució de moltes edificacions, es fa molt necessari regular la parcel·lació, de
manera que no surtin grans agrupacions que transformin el teixit, ja que si les
edificacions originals ja no hi són, el que es pot fer és salvar el teixit urbà.
En altres situacions, cal que abans d’intervenir en reformes d’edificis existents
s’elabori un estudi estratigràfic i cromàtic de paraments, per tal de conèixer amb
precisió materials, dosificacions, textures i cromatismes originals.
Es tracta de petites intervencions per les quals s’ha de vetllar si volem que el
caràcter originari dels nuclis es conservi. Una regulació detallada de les zonificació
dels nuclis i la seva correcta aplicació són bàsiques per aquesta finalitat.

8. Els Catàlegs de construccions en sòl no urbanitzable.
Els Catàlegs de construccions en sòl no urbanitzable (també coneguts com
Catàlegs de masies i cases rurals) són instruments de planejament urbanístic.
Segons l’article 58.9.d de la LU, els plans d’ordenació urbanística municipal
contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l’article 50.2:
El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic
les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de
rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la
recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que
determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar
a les determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial
per a la protecció i el millorament del paisatge.

La identificació d’aquesta relació d’edificacions amb el nom de Catàleg va generar
en un inici certa confusió amb els Catàlegs de Protecció del Patrimoni Cultural.
Tanmateix, ubicats en el seu context no hi ha d’haver confusió.
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Segons l’article 47.3 de la LU, la necessitat de preservar per raons
arquitectòniques o històriques determinades construccions és motiu d’inclusió al
catàleg. Per tant, el Catàleg, en la fitxa corresponent, ha de fer constar la
protecció de què gaudeix.
Pel que fa al contingut del Catàleg, sí que s’ha de tenir en compte si algun dels
elements inclosos compta amb alguna protecció des del punt de vista del
patrimoni cultural. En aquest supòsit, la fitxa de l’element ho ha d’explicitar.
L’article 50.3 de la LU estableix la possibilitat de divisió horitzontal en
determinades condicions:
Art. 50.3 (LU). La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural
han de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació,
se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que estableixi el
planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions
objectives d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3.c, la rehabilitació de la
construcció afectada pot comportar la reducció del volum preexistent si això és
necessari per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

Per determinar les característiques originals, si no es disposa del projecte d’obres
de quan es va executar, com passa amb la majoria de les masies històriques, cal
elaborar un estudi històric amb planimetria de l’evolució de la construcció i estudi
de paraments, si escau. Cal fer-ho abans de redactar el projecte d’obres, per tal
de no perjudicar elements o espais d’interès històric, arqueològic o arquitectònic.

9. Algunes referències al Patrimoni arqueològic.
Segons l’article 34 de la LU, la concreció dels elements que integren els sistemes
generals i locals d’espais lliures ha de tenir en compte l’existència de restes
arqueològiques d’interès declarat.
Segons l’article 39 de la LU sobre el règim urbanístic del subsòl, l’ús de
l’aprofitament urbanístic i la implantació d’infraestructures en el subsòl estan
condicionats a la protecció de les restes arqueològiques d’interès declarat.
En el procediment per a l’aprovació de projectes en sòl no urbanitzable (art. 48 i
49, LU), aquests han de contenir un estudi arqueològic i un informe del
Departament de Cultura, per evitar l’afectació de restes arqueològiques.
En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o d'activitats que s'hagin de
sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental (LAAPP) i que afectin
Béns integrants del Patrimoni arqueològic, s'ha de sol·licitar informe al
Departament de Cultura. (art. 46 LC).
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Conclusions
Per garantir la coherència entre la qualificació urbanística i la conservació dels
valors patrimonials dels elements d’interès històric, convé que el pla especial del
Catàleg es faci simultàniament al Pla general i que sigui el resultat del treball
conjunt d’un equip pluruduscuplinar d’especialistes en Urbanisme i en Cultura.
Una solució que pot ajudar a donar cohesió al POUM i al Catàleg és que les finques
incloses en el Catàleg (i els BPU) es qualifiquin mitjançant una subzona “C” dins la
corresponent zona on es trobi ubicat el Bé.
Per tal que els centres urbans sense protecció específica sobre Patrimoni cultural
(que són la majoria) no quedin desvirtuats i perdin el seu caràcter o valors
històrics, artístics, etc., és necessari que el planejament general tingui en compte
els valors del nucli i en permeti la conservació, compatibilitzant-la amb l’adaptació
dels edificis als requeriments de la societat i les normatives actuals.

Imatge 9: Tortosa. BCIN Palau episcopal – Casa plurifamiliar.
Font: Autora.
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1

2

1) Integrar els elements protegits en el planejament.
Qué podem fer els tècnics des de l’Administració pública a favor del patrimoni?
2) Gestionar la protecció mitjançant l’aplicació dels plans i les normes.

3

En la redacció del Planejament Territorial i Urbanísitc s’ha
d’incorporar el vector patrimoni.

4

Cóm ho hem de fer?
1) Integrant el concepte Patrimoni històric des de l’inici de la
redacció dels Plans urbanístics.

1)La llei de Política Territorial (art.13.e LPL) estableix que els Plans
territorials parcials han d’incloure les àrees de protecció de
construccions i d’espais naturals d’interès històrico‐artístic.

2) Preservar els valors dels centres històrics no protegits per la Llei
del Patrimoni cultural català mitjançant la normativa urbanística.

2)La llei d’Urbanísme estableix que els Plans urbanístics han de
preservar el patrimoni cultural (art. 9 LU)

5

6

1
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Tant en matèria de Cultura com d’Urbanisme la Generalitat té
competència exclusiva.

Llei 9/1993, de 30 de desembre, del patrimoni Cultural català (LC).

Llei 9/1993, de 30 de desembre, del patrimoni Cultural català (LC)
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic.

La llei del Patrimoni cultural distingeix entre els béns protegits
següents:

Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials
del patrimoni cultural.

1)Els béns immobles.
2)Els béns mobles.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
(DOGC 6077, 29/02/12)

3)Els béns immaterials.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme (RU).
7
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Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
Llei 9/1993, de 30 de desembre, del patrimoni Cultural català (LC).

Competència

Generalitat

Hi ha 3 categories de protecció comunes a béns mobles,
immobles i immaterials:
1)Els béns culturals d'interès naciona (BCIN)

Municipal

Figura de
Protecció

El Govern art. 10 LC

Criteris art 35 LC i Usos art 36 LC + Pla
especial, art. 33.2 LC

Entorn de BCIN

El Govern art. 10 LC

Criteris art 35.3 LC + Pla especial, art.
33.2 LC

BCIL

Restants béns
(BPU)

Possibilitat de delimitació d’Entorns
Els espais d’interès arqueològic (EPA)
9

Béns Culturals d‘Interès Nacional (BCIN) classificats de Monument Històric (MH)

Regulació

BCIN *

2)Els béns catalogats (BCIL)
3)La resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni
cultural definit per l'article 1de la LC).

Declara

l'Ajuntament o el Consell Pla general o Pla especial o acord de
comarcal(menys
la declaració
5000hab) art.17 LC
l'Ajuntament art.18 LC

* Els BCIN poden ser:
a) MH Monument Històric (1)
b) CH Conjunt Històric (1)(2)
c) JH Jardí Històric(1)
d) Ll H Lloc històric (1) (2)
e) ZIE Zona d’interès etnològic
(1) (2)
f) ZA Zona Arqueològica (1) (2)
g) ZP zona paleontològica(1)(2)

Pla general o Pla especial

(1) Els termes de la declaració prevalen sobre els
plans i les normes urbanístiques, que s’hi han
d’ajustar. (art 33.1 LC)
(2) L’Ajuntament ha d’elaborar un Pla Especial, que
amb informe del Departament de Cultura aprova la
Comissió d’urbanisme. (art 33.2 LC)
10

Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). Monument Històric (MH).
Casa Ugalde (arq. Coderch de Sentmenat)

Castell de Les Pallargues BCIN (MH). Els Plans de Sió. La Segarra.

Fundación Miró (arq. Jose Luis Sert López)
Castell de Florejacs BCIN (MH). La Segarra

Esglèsia de Sta Maria de Lladó BCIN (MH).

11
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Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Classificat de Conjunt Històric (CH). Prades

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Classificat de Conjunt Històric (CH). Prades
Prades BCIN (CH) DOGC 14/04/1993
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Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Classificat de Jardí històric (J). La Ciutadella, Barcelona

15

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Classificat zona d’interès etnològic (ZIE) Adoberies de Vic.

17

14

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Classificat de Lloc històric (LH) ermita de Sant Sebastià, Vic

By Arnaucc - Treball propi, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.phpcurid=21005571
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Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Classificat zona arqueològica (ZI) Iluro, Mataró.

18
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Bé Cultural d’Interès Nacional BCIN. Classificat de Monument Històric
(MH)+entorn
També són BCIN:

Casa Puig i Cadafalch. Argentona Maresme DOGC
15/09/1993

Els castells i fortificacions (Decret de 22 d’abril de 1949, recollit a la
disposició addicional 1.2 de la LC).
Les creus de terme, escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de
justícia i peces similars d’interès històric‐artístic (Decret 571/1963,
de 14 de març).
Determinats museus, en funció de les col∙leccions que allotgen
(Decret 474/1962, d’1 de març)
Coves, abrics i indrets que continguin manifestacions d’art rupestre
(LC, disposició addicional 1.3).
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Bé Cultural d’Interès Nacional BCIN. Classificat de Monument Històric (MH)+entorn

20

Bé Cultural d’Interès Nacional BCIN (MH) amb entorn declarat.
DOGC 31/07/2006
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Bé Cultural d’Interès Nacional BCIN (MH) amb entorn declarat.
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Nivells de protecció dels BCIL.
La LC no estableix nivells de protecció per a BCIL. Tanmateix el Departament
de Territori i Sostenibilitat va elaborar les “Directrius de contingut per als
catàlegs de béns i plans especials de protecció” que indica una possibilitat
d’estructura de nivells:
Nivell 1‐ Integral: Protecció total.
Nivell 2 ‐ Conservació: En el cas del patrimoni arquitectònic, comporta
protecció de volums, envolvent, composició, espais interiors d’especial
interès...
Nivell 3 ‐ Parcial: Protecció d’algun o diversos elements.
Nivell 4 ‐ Protecció Ambiental: Manteniment dels trets tipològics de les
façanes, línies de coronament, parcel∙lació...
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Nivell 5 ‐ Documental: (aplicable només a BPU, ja que pot resultar incompatible
24
amb els BCIL, en cas de proposta d’enderroc).
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Bé Cultural d’Interès Local BCIL
La Miralda (Alella)

Classificació dels BCIL
El document de “Directrius de contingut per als catàlegs de béns i plans
especials de protecció”, abans esmentat, proposa una classificació força útil i
que es va incorporant als nous catàlegs. La classificació estableix les tipologies
següents:
1.Arquitectònic
2. Arqueològic, paleontològic
3. Sociocultural‐etnològic
4. Natural
5. Ambiental‐Paisatgístic
25

Bé Cultural d’Interès Local BCIL
(Alella)
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Bé Cultural d’Interès Local
El Sindicat (Lladó)

Carrer de Sant Josep
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Bé Cultural de Protecció BPU o {BCP}
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Casa Gurri (Alella)
Els Inventaris de patrimoni cultural

Els Inventaris no són cap figura de protecció.

Es tracta d’una relació de Béns que a criteri de l’autor de l’Inventari tenen
interès des del punt de vista del Patrimoni Cultural.

Es tracta de documents de base que poden tenir molta utilitat a l’hora
d’elaborar els Catàlegs, tanmateix no tenen valor normatiu.
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Els Catàlegs de Construccions en sòl no urbanitzable

Les Llistes de la UNESCO d’elements Patrimoni de la Humanitat
A Catalunya hi ha 6 conjunts monumentals inscrits:

Els catàlegs de construccions en sòl no urbanitzable (també coneguts com
catàlegs de masies i cases rurals) són instruments de planejament urbanístic.

L'obra de Gaudí,
El monestir de Poblet,

Segons l’article 47.3 de la LU, la necessitat de preservar per raons
arquitectòniques o històriques determinades construccions és motiu d’inclusió
al catàleg. Per tant, el Catàleg, en la fitxa corresponent, ha de fer constar la
protecció de què gaudeix.

El Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau, com a obra de
Domènech i Montaner,
Les esglésies romàniques de la vall de Boí,

Si algun dels elements inclosos compta amb alguna protecció des del punt de
vista del patrimoni cultural. En aquest supòsit, la fitxa de l’element ho ha
d’explicitar.

El conjunt arqueològic de Tarraco
Les pintures rupestres de l'arc mediterrani a la península Ibèrica.
31
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La protecció del patrimoni mitjançant el plantejament urbanístic (1)

POUM amb Catàleg i zonificació COMPATIBLE amb el Catàleg: opció
RECOMANDA. Incloure subzones de conservació si cal.

Església de Sant Feliu

POUM amb Catàleg en format Relació de Béns + PE Catàleg a posteriori:
opció DESACONSELLADA
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Can Lleonart

Mercat Municipal BPU
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La protecció del patrimoni (no LC) mitjançant el plantejament urbanístic (2)

Regulació sobre parcel∙les de nuclis antics sense especial valor com a
unitat, que no contenen béns declarats catalogats ni a conservar com
BPU.

Cal una zonificació i normativa urbanística que permeti la conservació
del caràcter de l’espai urbà (carrer, plaça...) d’interès.
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Normes urbanístiques

Normes urbanístiques

Subzones
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Canvi en pendent de coberta i solució de ràfec

Conservació o substitució
Caràcter: format de les obertures,
tractament dels acabats de façana.
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Moltes gràcies per la vostre atenció.

Isabel Boncompte Vilarrasa
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Moltes gràcies per la vostre atenció.

Isabel Boncompte Vilarrasa
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Eines per a la gestió dels serveis urbans
La gestió eficient dels serves públics en un marc de limitacions pressupostàries.
Ramon Dordal, cap de la Secció de Suport a l’Activitat Econòmic-Financera Municipal de la
Diputació de Barcelona.
La valoració del cost dels serveis urbans.
Carlos Salanova Pardina, director de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació de
l’Ajuntament de Barcelona.
Formes de gestió del transport públic. La problemàtica de la gestió interessada.
Eduard Unzeta Nuez, cap de Serveis de Gestió i Administració del Transport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

La gestió eficient dels serveis públics en
un marc de limitacions pressupostaries
Ramon Dordal Zueras
Cap de Secció de Suport a l’Activitat Econòmica
Financera Municipal
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Residus
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2013-2014
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Romanent i estalvi 2005
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GRÀFICA DE DISPERSIÓ
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Romanent i estalvi 2006

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ
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Romanent i estalvi 2007

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

13
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Romanent i estalvi 2008

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

45
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Romanent i estalvi 2009

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

34
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Romanent i estalvi 2010

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

28
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Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

Romanent i estalvi 2011

4
9
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Romanent i estalvi 2012

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

8
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Romanent i estalvi 2013

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

6
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Romanent i estalvi 2014

Euros/habitant

GRÀFICA DE DISPERSIÓ

1
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Mapa endeutament municipal 2006

Deute viu <75% dels
ICC*
Deute viu >75% dels
ICC*

*ICC: Ingressos Corrents Consolidats
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Mapa endeutament municipal 2010

Deute viu <75% dels
ICC*
Deute viu >75% dels
ICC*

*ICC: Ingressos Corrents Consolidats
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Mapa endeutament municipal 2013

Deute viu <75% dels
ICC*
Deute viu >75% dels
ICC*

*ICC: Ingressos Corrents Consolidats
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Mapa endeutament municipal 2014

Deute viu <75% dels
ICC*
Deute viu >75% dels
ICC*

*ICC: Ingressos Corrents Consolidats
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GRÀFICA DE DISPERSIÓ

Romanent i Període mig de pagament 2014

49%

Euros/habitant

38
%

13
%

Dies
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I en els serveis analitzats als Cercles ? ...

29/45

Despesa corrent per habitant
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Despesa corrent per habitant
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Despesa corrent per habitant

Serveis on creix la despesa 2008-2011
Escoles bressol (23,68%)
Serveis locals d’ocupació (21,76%)
Serveis Socials (17,68%)
Biblioteques (11,81%)
Neteja viària (9,55%)
Policia local (5,92%)
Residus i tractament (5,02%)

Serveis on decreix la despesa 20082011
Fires locals (-36,67%)
OMICs (-20,00%)
Escoles de música (-14,18%)
Mercats municipals (-7,81%)

32/45

Despesa corrent per habitant

Serveis on creix la despesa 2011-2014
Neteja viària (7,69%)
Serveis Socials (7,08%)

Serveis on decreix la despesa 20112014
Mediació comunitària (-35,29%)
Fires locals (-21,05%)
Serveis locals d’ocupació (-20,29%)
Mercats municipals (-10,17%)
Seguretat alimentària (-10,00%)
Enllumenat públic (-9,55%)
OMICs (-8,33%)
Escoles de música(-7,44%)
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Hores de formació per treballador

2008

20,5 hores

2014

16,0 hores

2008

2014

Percentatge de serveis amb més de 30 hores de formació

25%

6%

↓

Percentatge de serveis amb entre 20 i 30 hores de formació

41%

28%

↓

Percentatge de serveis amb entre 10 i 20 hores de formació

17%

33%

↑

Percentatge de serveis amb menys de 10 hores de formació

17%

33%

↑
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Hores de baixa per treballador

La mitjana d’hores de baixa de tots els serveis és del de 3,8% (l’any 2008 era del 3,7%)
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LA VALORACIÓ DEL COST DELS SERVEIS
URBANS
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1.

DEFINICIÓ DE COST I DESPESA.

2

Definició de cost
El cost és un concepte de la comptabilitat que es refereix al valor del consum dels
recursos que han estat necessaris per a poder produir productes o prestar serveis.
(Consum efectiu de serveis o actius).
Definició de despesa
La despesa és un concepte de la comptabilitat financera i es refereix a la compra o a
l’adquisició de béns i serveis per a consumir‐los, durant el procés de producció, i
relacionats amb l’activitat que duu a terme l’organisme. La despesa és un terme
relacionat amb la legislació comptable, ja que no es pot incloure un concepte com a
despesa si la legislació no ho permet.(Reconeixement d’una transacció real o una
obligació associada l’adquisició de serveis o actius).
Els costos no sempre coincideixen amb les despeses pel fet que hi ha conceptes de
costos que no es consideren despeses, com ara els costos d’oportunitat, també hi ha
despeses que no es consideren cost, com ara l’impost de societats o les despeses
extraordinàries.
Altres costos que no son despeses:
L’amortització real de l’immobilitzat, que és la que s’utilitzarà per a l’estimació de
costos. L’amortització és el cost que reflecteix la pèrdua de valor o desgast de les
inversions en immobilitzat (instal∙lacions, mobiliari, ordinadors, etc.) i per tant, aquesta
no té perquè coincidir amb l’amortització que comptabilitza la comptabilitat financera,
ja que no considera l’ús o desgast real dels elements de l’immobilitzat.
Exemples de costos i depeses
Exemples de costos i
despeses

SI
COSTOS
NO

DESPESA
SI

Despeses
de
personal.

Subministraments.

Arrendaments.

Despeses
extraordinàries

Impostos
sobre
societats
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NO
Cost d’oportunitat.

2.

MODELS DE COSTOS. TIPOLOGIES.

Els models de costos són els mètodes que es poden utilitzar per tal de conèixer els
costos dels diferents objectius de costos (seccions, activitats i serveis finals) i
determinar el resultat del període.
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El sistema de costos que triïn les organitzacions depèn de diverses variables, entre les
quals destaquen:
 Característiques de cada servei (tipus d'activitats, ocupació d’espai, número
empleats, etc).
 Objectius que es pretenen assolir amb el sistema.
 Necessitats d'informació.
 Informació disponible.
 Cost que s'estigui disposat a suportar per a disposar d'un sistema de costos.

Classificació dels models de costos
Models de costos parcials
odels de costos

2.1

per taxa
Models de costos complets per seccions
per activitats ABC

Sistemes de costos parcials

Els sistemes de costos parcials reben aquesta denominació perquè només imputen una
part dels costos de l'organització als serveis prestats.
Imputa únicament els costos directes als productes o serveis. La resta de costos, els
indirectes, es dedueixen directament en el compte de resultats, considerant‐se costos
del període.
Aquest sistema de costos és molt utilitzat en empreses o institucions amb una
estructura de costos caracteritzada per tenir un pes considerable dels costos directes.
2.2

Sistemes de costos complets

Els sistemes de costos complets consideren tots els costos que s’han hagut de suportar
per a la fabricació d’un producte o la prestació d’un servei.
Són aconsellables en aquelles institucions que tinguin costos indirectes elevats i són
molt útils per a poder conèixer de forma més precisa la repercussió de tots els costos a
cada servei.
La implantació d’aquests sistemes és més costosa que la dels sistemes de costos
parcials, ja que es requereix de més informació per a poder imputar els costos
indirectes, per tant, abans d’utilitzar‐los, s’haurà de comparar el cost d'aplicar el
sistema amb els beneficis que se n’obté amb la seva implantació. Hi ha diferents
variants d’aquests sistemes, entre les quals destaquen:
 2.2.1 Sistema de costos complets per taxa: els costos directes s’imputen de
manera immediata a l'objectiu de cost i els costos indirectes s'assignen en
funció d’una taxa de repartiment.
 2.2.2 Sistema de costos complets per seccions: els costos directes s'imputen
immediatament a l'objectiu de cost i els costos indirectes s’assignen a les
seccions per posteriorment ser assignats a l'objectiu de cost.
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 2.2.3 Sistema de costos basats en les activitats (activity based costing o ABC):
Aquests sistema es basa en el principi que l’activitat és la causa que determina
el fet d’incórrer en costos, i que els productes o serveis consumeixen activitats.
És un sistema més complex i que necessita més informació per a imputar els costos a
les diferents activitats, però ens dóna molt més detall del cost de cada activitat que
realitza l’organització.
Aquest sistema també és més útil per a fixar taxes i preus públics als serveis prestats a
la ciutadania, ja que proporciona una informació més ajustada dels costos totals de
cada servei final.
El sistema de costos ABC (Activity Based Costing) sorgeix en la dècada dels anys
vuitanta, com a resposta a una sèrie de canvis en el món empresarial i institucional,
bàsicament:
 Augment dels costos indirectes (especialment els costos no vinculats al procés
de producció o de prestació de serveis)
 Reducció del pes de la mà d’obra (criteri de repartiment majoritàriament
utilitzat per a repartir els costos indirectes)
 Aquest sistema de costos parteix de la premissa que els productes o serveis no
consumeixen costos dels departaments, sinó que consumeixen activitats
realitzades per aquests, essent les activitats les consumidores de cost.
 A més, els productes o serveis no són els únics que consumeixen activitats,
donat que els clients o usuaris de l’organització també poden consumir
activitats.
En el sistema de costos ABC, igual que la resta de sistemes de costos que tenen per
objectiu el càlcul del cost, els costos directes s’assignen directament als productes o
serveis, mentre que per els costos indirectes es segueixen diverses etapes:
 En primer lloc, aquests costos indirectes es localitzen a les seccions o
departaments.
 A continuació es defineixen les activitats realitzades per els departaments.
 Acte seguit es determina el cost de cada activitat.
 Després es defineixen els inductors de cost (causants dels costos o factors de
variabilitat dels costos).
 Posteriorment es calcula el cost per inductor.
 Finalment s'assigna el cost de les activitats als productes o serveis en base al
nombre d'inductors de cada producte o servei al cost per inductor.
Avantatges del model de costos ABC.
 Possibilita un càlcul més precís dels costos. (En base a una assignació més
rigorosa dels costos indirectes).
 Permet a l'organització tenir un millor coneixement dels costos de les activitats.
 Ajuda a reduir els costos indirectes. (A través de l’eliminació o el redisseny
d’activitats que no estan aprofitant recursos).
 Ajuda a fixar taxes o preus públics als serveis que presta l'ajuntament al
ciutadà.
Desavantatges del model de costos ABC.
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 Si es determinen moltes activitats, s’encareix molt el càlcul del cost.
 Es tracta d’un sistema costós. (Temps i recursos econòmics).
 Es pot tendir a eliminar activitats que poden ser interessants a mig termini però
que estiguin desaprofitant recursos a curt termini.
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3. NECESSITATS DE DISPOSAR D’UN
MODEL DE COSTOS.
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Per a considerar la conveniència de disposar d’un model de costos, s’ha de tenir
present que ens aporta aquesta eina, en aquest sentit:
 1. El model de costos permet la presa de decisions estratègiques per part de la
gerència i l’alta direcció.
 2. És una resposta a la necessitat legal del càlcul dels serveis públics.
 3. És una eina de transparència i coresponsabilitat cap a ciutadania.
3.1
El model de costos permet la presa de decisions estratègiques per part de la
gerència i l’alta direcció. (Millora de l'eficiència).
 Comprensió del cost dels serveis i les activitats realitzades. Eina de gestió per
als gerents que permet conèixer i analitzar els costos de les seves actuacions.
 Passar de la cultura de la despesa a la cultura del cost: Gestió basada en
l’anàlisi dels costos, no en la liquidació pressupostària.
 Donar suport al procés d’elaboració del pressupost i vinculació a la direcció per
objectius. Introducció de més criteris de eficiència econòmica en l’elaboració
del pressupost.
3.2

Suport a la necessitat legal de calcular el cost dels serveis públics.
 El gasto público responderá a criterios de equidad, eficiencia y economía.
(Constitución española, artículo 31).
 Control de eficacia a cargo de la función interventora. (TRLRHL, art. 221).
 Introducción de la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios.
(art. 133, Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local).
 La Memoria que se incorpora a la Cuenta General deberá cumplimentar
indicadores de gestión de, como mínimo, los servicios financiados con tasas y
precios públicos y, en la documentación complementaria, una memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. (Orden EHA
404/2004, instrucción del modelo normal de Contabilidad local).
 Requerimientos de informe técnico‐económico en el establecimiento de tasas,
precios públicos y contribuciones especiales. (art. 25, 44 y 31, RDL 2/2004,
TRLRHL).
 Orden EHA/1037/2010 de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública. Artículo 25. Información sobre el coste de las actividades.
 Carta Municipal de Barcelona. Tram estatal 22/12/2005. Art 59. Sistema
d’informació comptable. Apartat C. Comptabilitat Analítica.
 Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre. Instrucción del modelo normal de
contabilidad, disposición transitoria tercera. obligatoriedad de presentar costes
por actividad a partir de la liquidación del ejercicio 2017.
 Orden HAP 2075/2014 de 6 de noviembre. Cálculo del coste efectivo de los
servicios.

3.3

Eina de transparència i coresponsabilitat cap a ciutadania.

En una societat com l’actual en la que l’accés a la informació és en la majoria dels
temes pràcticament immediat i amb uns ciutadans cada vegada més formats i
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conscients i coneixedors dels seus drets, sembla natural que l’administració posi a
l’abast d'aquests el resultats de la seva gestió, des de una doble vessant.
 Transparència: Posar a disposició dels ciutadans el cost dels serveis que
l'administració ofereix al ciutadà com a retorn als ingressos gestionats i que
provenen de la ciutadania.
 Coresponsabilitat: Com a contrapartida d’aquest coneixement, el ciutadà esta
en condicions de prioritzar que és el que vol que l’administració li proporcioni,
en contrapartida a la seva contribució al sistema.
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4. EXPERIÈNCIES EN L’ADMINISTRACIÓ.
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En l’administració pública existeixen diferents exemples d'aplicacions de càlculs de
costos, que van des de models específics per a una única administració com per a la
construcció d’un sistema que permeti l'establiment de costos comparats entre
diferents administracions similars. En aquest sentit es pot considerar, sense ànim de
ser exhaustius.
 4.1
Projecte Canoa.
 4.2
Projecte Sorolla.
 4.3
Projecte FEMP.
 4.4
Model de costos ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 4.5
Cercles de comparació. Diputació de Barcelona.
 4.6
Cost efectiu.
4.1
Projecte Canoa (Contabilidad Analítica Normalizada para las Organizaciones
Administrativas). 1991.
 La seva finalitat és implantar a l’àmbit de la Administració de l‘Estat i Ens
Públics, un sistema de Comptabilitat Analítica que, que posi a disposició dels
gestors informes sobre en quines unitats (centres de cost) es produeix un cost
y en quins productes o serveis (activitats) es produeix aquest consum.
 Permet valorar el cost de les activitats desenvolupades per les diferents unitats
i proporciona un conjunt d’informacions adreçades a analitzar l’ús dels recursos
públics i a facilitar la adopció de decisions sobre la producció de bens i serveis i
la fixació de taxes i preus públics.
4.2
Projecte Sorolla. 1996.
Projecte ofert per la “Intervención General de la Administración del Estado” als centres
gestors, per afavorir la normalització dels procediments de gestió pressupostària i de
propiciar una cultura de costos.
L'objectiu del sistema és doble:
 Tracta de facilitar la gestió administrativa i comptable del pressupost, servint
de registro i arxiu de les operacions.
 Mitjançant l’aportació d'informació a la comptabilitat analítica, permetre una
anàlisi dels costos de funcionament dels serveis i activitats.
4.3
Projecte FEMP (Sistema Integrado de costes e indicadores en la
Administración Local). Maig 2003. 11 municipis.
 Càlcul dels costos dels serveis subjectes a preu o taxa pública més objectiu,
mitjançant les corresponents memòries econòmic‐financeres.
 Vinculació de la comptabilitat pública amb el sistema de costos, assegura la
continuïtat de l’actualització del mateix, assolint així la informació sobre la
evolució dels costos al llarg de diferents exercicis econòmics.
 Adaptar l’estructura pressupostària a la realitat de la estructura de gestió i
millorar l'assignació pressupostària per processos i no por programes, assolint
major eficiència a la gestió i racionalitzant els costos.
4.4
Model de costos de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Es realitza aquest estudi des de l’any 2003.
Objectius
 Disposar d'una eina de gestió que permeti conèixer el cost dels serveis així com
de les activitats que es duen a terme.
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 Transversalitat en l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar
un servei. Les partides pressupostàries d’un determinat àmbit, sovint,
representen únicament una part del cost total del servei.
 Facilitar el pas de la cultura de la despesa, a la cultura del cost. (objectiu és
l’execució eficient: assolir els objectius de qualitat de prestació de serveis al
mínim cost possible).
4.5
Cercles de comparació intermunicipal. Diputació de Barcelona.
Es mesura compara i avalua els resultats, de diferents ajuntaments mitjançant uns
indicadors comuns consensuats.
Utilitat:
 Fer un diagnòstic de la situació actual.
 Revisar i marcar objectius.
 Donar informació a l'hora de prendre decisions.
 Millorar els estàndards de qualitat dels serveis.
 Planificar i pressupostar serveis, així com a avaluar la implementació d'aquests.
Actualment, el 95% dels municipis de més de 10.000 habitants de la província de
Barcelona participen en al menys un Cercle (77 municipis, sobre un total de 81).
4.6

Metodologia del cost efectiu.

(Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales).
Cost efectiu dels serveis: Considera els costos directes i els indirectes.
Costos directes: despeses de personal, despeses en béns i serveis corrents,
amortització de la inversió, transferències corrents i de capital dels articles 48 i 78,
altres despeses no financeres.
Costos indirectes: grups de programa relatius a l’administració general de polítiques
de despesa es repartiran proporcionalment o segons volum de despesa en els
programes finalistes.
Utilització principal de la comptabilitat pressupostària (obligacions reconegudes) i de
la classificació per programes del pressupost.
Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios. (afegit al redactat del llei de bases de
règim local).
“Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el
coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la
liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de
las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato
anterior.
El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos
e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados
en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo.”
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5. EL
MODEL
DE
COSTOS
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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DE

El model ha de poder dotar a la Gerència de la informació necessària per a millorar la
eficiència de les activitats realitzades a l’Ajuntament mitjançant la presa de decisions
basades en dades reals dels diferents processos.
Finalitat: Implantació d’un mòdul de costos a l’Ajuntament de Barcelona i la resta del
Grup Municipal que permeti una millora de la eficiència en la gestió dels Recursos.

COST DEL SERVEI

Costos dels
Serveis

MILLORA EFICIÈNCIA

Generació
d’informació

Anàlisi
de la
informació

Decisions

El model està estructurat a partir de l’organigrama de l’organització,(mandat 2011‐
2015), en tretze processos finalistes‐ perquè donen resultats a la ciutadania‐ un dels
quals districtes (es composa a la vegada en 10 unitats territorials), de manera que
podem parlar de 13 o 22 processos segons considerem als districtes com a un únic
procés o considerem als 10 districtes com a 10 processos. Aquesta ultima és la
consideració que es fa de cara a l’explotació dels resultats.
Per una altra banda es consideren una sèrie de processos de suport, que son aquells
processos dins de l’organització que no faciliten un resultat tangible pel ciutadà encara
que son imprescindibles pel funcionament de la pròpia entitat, Ajuntament.
PROCESSOS CONSIDERATS EN EL MODEL DE COSTOS.
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ESQUEMA D’IMPUTACIÓ DELS COSTOS AL SISTEMA ABC.
El model de costos té una estructura jeràrquica en quatre nivells que van de màxima
agrupació a màxim detall: procés, subprocés, activitat i tasca. En cadascun d’aquests
nivells pot aparèixer el factor de cost (despeses de personal, amortització,
transferències corrents,...), quan aquests factors no es poden imputar directament a
un determinat nivell és necessari disposar d’un criteri d’imputació que pot variar
segons el factor de cost considerat.
Esquema d’imputació dels costos al sistema ABC.

La següent taula mostra un exemple concret de la jerarquia establerta pel cas d’un
districte, seguint la idea abans exposada a on la màxima agregació es correspon amb el
procés i el màxim detall amb la tasca. En aquest cas el procés és el districte de Ciutat
Vella, ombrejat en color taronja, en verd apareixen els subprocessos que es poden
identificar amb les diferents direccions existents al districte (apareixen ombrejades en
color verd) les activitats apareixen ombrejades en color groc i finalment les tasques
apareixen sense ombrejat.
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Exemple de la estatura jeràrquica del model de costos a un districte.
P 1101

Districte Ciutat Vella

S 1101.01

Direcció Serveis Generals

A 1101.0101

Serveis Jurídics

T 1101.010101

Matrimonis civils

A 1101.0102

Com unicació

T 1101.010201

Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS)

S 1101.02

Direcció de serveis llicències i espais públics

A 1101.0201

Llicencies i inspeccions

T 1101.020101

Llicències d'obra major

T 1101.020102

Declaració de ruïna

T 1101.020103

Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials

T 1101.020110

Resolució de queixes incidències i reclamacions

T 1101.020111

Expedients d'execució subsidiària

S 1101.03

Direcció de serveis a les persones i al territori

A 1101.0301

Equipam ents Districtes

T 1101.030101

Centres cívics del districte

T 1101.030102

Altres equipaments del districte

T 1101.030103

Suport a la gestió dels equipaments infantils (casals infantils i ludoteques)

T 1101.030104

Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ

T 1101.030109

Direcció dels òrgans sectorials de serveis a les persones i de les comissions d'equipaments propis
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A continuació es presenten alguns dels resultats obtinguts pel model per l’any 2015.
Mapa d’activitats: costos ingressos i taxes de cobertura per procés

Distribució de costos i ingressos per procés
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C
Costos
dels serveis
s
obliigatoris i no
o obligatoris per procéés.

Costoss dels serve
eis obligato ris i no obliigatoris perr procés i haabitant
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Costos per naturalesa: Urbanisme

Finançament de les tasques. Urbanisme. Extracte.
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Traçabilitat dels costos per tasca. Urbanisme. Extracte.

Indicadors (costos unitaris). Ensenyament. Extracte.
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LA VALORACIÓ DEL COST DELS SERVEIS
URBANS

1
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1. DEFINICIÓ DE COST I DESPESA.

3

Definició de cost
El cost és un concepte de la comptabilitat que es refereix al valor del
consum dels recursos que han estat necessaris per a poder produir
productes o prestar serveis. (Consum efectiu de serveis o actius).
Definició de despesa
La despesa és un concepte de la comptabilitat financera i es refereix
a la compra o a l’adquisició de béns i serveis per a consumir-los,
durant el procés de producció, i relacionats amb l’activitat que duu a
terme l’organisme. La despesa és un terme relacionat amb la
legislació comptable, ja que no es pot incloure un concepte com a
despesa si la legislació no ho permet.(Reconeixement d’una
transacció real o una obligació associada l’adquisició de serveis o
actius).
4

Els costos no sempre coincideixen amb les despeses pel fet que hi
ha conceptes de costos que no es consideren despeses, com ara
els costos d’oportunitat, també hi ha despeses que no es
consideren cost, com ara l’impost de societats o les despeses
extraordinàries.
Altres costos que no son despeses:
L’amortització real de l’immobilitzat, que és la que s’utilitzarà per a
l’estimació de costos. L’amortització és el cost que reflecteix la
pèrdua de valor o desgast de les inversions en immobilitzat
(instal·lacions, mobiliari, ordinadors, etc.) i per tant, aquesta no té
perquè coincidir amb l’amortització que comptabilitza la comptabilitat
financera, ja que no considera l’ús o desgast real dels elements de
l’immobilitzat.
5

2. MODELS DE COSTOS. TIPOLOGIES.

6

Els models de costos són els mètodes que es poden utilitzar per tal
de conèixer els costos dels diferents objectius de costos (seccions,
activitats i serveis finals) i determinar el resultat del període.
El sistema de costos que triïn les organitzacions depèn de diverses
variables, entre les quals destaquen:
 Característiques de cada servei (tipus d'activitats, ocupació
d’espai, número empleats, etc).
 Objectius que es pretenen assolir amb el sistema.
 Necessitats d'informació.
 Informació disponible.
 Cost que s'estigui disposat a suportar per a disposar d'un sistema
de costos.

7

Sistemes de costos parcials
Els sistemes de costos parcials reben aquesta denominació perquè
només imputen una part dels costos de l'organització als serveis
prestats.
Imputa únicament els costos directes als productes o serveis. La
resta de costos, els indirectes, es dedueixen directament en el
compte de resultats, considerant-se costos del període.
Aquest sistema de costos és molt utilitzat en empreses o institucions
amb una estructura de costos caracteritzada per tenir un pes
considerable dels costos directes.

8

Sistemes de costos complets
Els Sistemes de costos complets consideren tots els costos que
s’han hagut de suportar per a la fabricació d’un producte o la
prestació d’un servei.
Són aconsellables en aquelles institucions que tinguin costos
indirectes elevats i són molt útils per a poder conèixer de forma més
precisa la repercussió de tots els costos a cada servei.
La implantació d’aquests sistemes és més costosa que la dels
sistemes de costos parcials, ja que es requereix de més informació
per a poder imputar els costos indirectes, per tant, abans d’utilitzarlos, s’haurà de comparar el cost d'aplicar el sistema amb els
beneficis que se n’obté amb la seva implantació. Hi ha diferents
variants d’aquests sistemes, entre les quals destaquen:
9

 Sistema de costos complets per taxa: els costos directes
s’imputen de manera immediata a l'objectiu de cost i els costos
indirectes s'assignen en funció d’una taxa de repartiment.
 Sistema de costos complets per seccions: els costos directes
s'imputen immediatament a l'objectiu de cost i els costos
indirectes s’assignen a les seccions per posteriorment ser
assignats a l'objectiu de cost.
 Sistema de costos basats en les activitats (activity based
costing o ABC): Aquests sistema es basa en el principi que
l’activitat és la causa que determina el fet d’incórrer en costos, i
que els productes o serveis consumeixen activitats.

10

És un sistema més complex i que necessita més informació per a
imputar els costos a les diferents activitats, però ens dóna molt més
detall del cost de cada activitat que realitza l’organització.
Aquest sistema també és més útil per a fixar taxes i preus públics
als serveis prestats a la ciutadania, ja que proporciona una
informació més ajustada dels costos totals de cada servei final.
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Detall model de costos ABC.
El sistema de costos ABC (Activity Based Costing) sorgeix en la
dècada dels anys vuitanta, com a resposta a una sèrie de canvis en
el món empresarial i institucional, bàsicament:
 Augment dels costos indirectes (especialment els costos no
vinculats al procés de producció o de prestació de serveis)
 Reducció del pes de la mà d’obra (criteri de repartiment
majoritàriament utilitzat per a repartir els costos indirectes)
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Detall model de costos ABC.
Aquest sistema de costos parteix de la premissa que els productes o
serveis no consumeixen costos dels departaments, sinó que
consumeixen activitats realitzades per aquests, essent les activitats
les consumidores de cost.
A més, els productes o serveis no són els únics que consumeixen
activitats, donat que els clients o usuaris de l’organització també
poden consumir activitats.
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Detall model de costos ABC.
En el sistema de costos ABC, igual que la resta de sistemes de
costos que tenen per objectiu el càlcul del cost, els costos directes
s’assignen directament als productes o serveis, mentre que per els
costos indirectes es segueixen diverses etapes:
 En primer lloc, aquests costos indirectes es localitzen a les
seccions o departaments.
 A continuació es defineixen les activitats realitzades per els
departaments.
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Detall model de costos ABC.
 Acte seguit es determina el cost de cada activitat.
 Després es defineixen els inductors de cost (causants dels
costos o factors de variabilitat dels costos).
 Posteriorment es calcula el cost per inductor.
 Finalment s'assigna el cost de les activitats als productes o
serveis en base al nombre d'inductors de cada producte o servei
al cost per inductor.
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Detall model de costos ABC.
Avantatges del model de costos ABC.
 Possibilita un càlcul més precís dels costos. (En base a una
assignació més rigorosa dels costos indirectes).
 Permet a l'organització tenir un millor coneixement dels costos de
les activitats.
 Ajuda a reduir els costos indirectes. (A través de l’eliminació o el
redisseny d’activitats que no estan aprofitant recursos).
 Ajuda a fixar taxes o preus públics als serveis que presta
l'ajuntament al ciutadà.
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Detall model de costos ABC.
Desavantatges del model de costos ABC.
 Si es determinen moltes activitats, s’encareix molt el càlcul del
cost.
 Es tracta d’un sistema costós. (Temps i recursos econòmics).
 Es pot tendir a eliminar activitats que poden ser interessants a
mig termini però que estiguin desaprofitant recursos a curt
termini.
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3. NECESSITATS DE DISPOSAR D’UN MODEL
DE COSTOS.

18

Per a considerar la conveniència de disposar d’un model de costos,
s’ha de tenir present que ens aporta aquesta eina, en aquest sentit:
 El model de costos permet la presa de decisions estratègiques
per part de la gerència i l’alta direcció.
 És una resposta a la necessitat legal del càlcul dels serveis
públics.
 És una eina de transparència i coresponsabilitat cap a
ciutadania.
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El model de costos permet la presa de decisions estratègiques
per part de la gerència i l’alta direcció. (Millora de l'eficiència).
 Comprensió del cost dels serveis i les activitats realitzades. Eina
de gestió per als gerents que permet conèixer i analitzar els
costos de les seves actuacions.
 Passar de la cultura de la despesa a la cultura del cost: Gestió
basada en l’anàlisi dels costos, no en la liquidació
pressupostària.
 Donar suport al procés d’elaboració del pressupost i vinculació a
la direcció per objectius. Introducció de més criteris de eficiència
econòmica en l’elaboració del pressupost.
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Suport a la necessitat legal de calcular el cost dels serveis
públics.
 El gasto público responderá a criterios de equidad, eficiencia y
economía. (Constitución española, artículo 31).
 Control de eficacia a cargo de la función interventora. (TRLRHL,
art. 221).
 Introducción de la exigencia del seguimiento de los costes de los
servicios.
(art. 133, Ley 57/2003, de medidas para la
modernización del gobierno local).
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 La Memoria que se incorpora a la Cuenta General deberá
cumplimentar indicadores de gestión de, como mínimo, los
servicios financiados con tasas y precios públicos y, en la
documentación complementaria, una memoria justificativa del
coste y rendimiento de los servicios públicos. (Orden EHA
404/2004, instrucción del modelo normal de Contabilidad local).
 Requerimientos
de informe técnico-económico en el
establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones
especiales. (art. 25, 44 y 31, RDL 2/2004, TRLRHL).
 Orden EHA/1037/2010 de 13 de abril, por la que se aprueba el
Plan General de Contabilidad Pública. Articulo 25. Información
sobre el coste de las actividades.
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 Carta Municipal de Barcelona. Tram estatal 22/12/2005. Art 59.
Sistema d’informació comptable. Apartat C. Comptabilitat
Analítica.
 Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre. Instrucción del
modelo normal de contabilidad, disposición transitoria tercera.
obligatoriedad de presentar costes por actividad a partir de la
liquidación del ejercicio 2017.
 Orden HAP 2075/2014 de 6 de noviembre. Cálculo del coste
efectivo de los servicios.

23

Eina de transparència i coresponsabilitat cap a ciutadania.
En una societat com l’actual en la que l’accés a la informació és en
la majoria dels temes pràcticament immediat i amb uns ciutadans
cada vegada més formats i conscients i coneixedors dels seus drets,
sembla natural que l’administració posi a l’abast d'aquests el
resultats de la seva gestió, des de una doble vessant.
 Transparència: Posar a disposició dels ciutadans el cost dels
serveis que l'administració ofereix al ciutadà com a retorn als
ingressos gestionats i que provenen de la ciutadania.
 Coresponsabilitat: Com a contrapartida d’aquest coneixement,
el ciutadà esta en condicions de prioritzar que és el que vol que
l’administració li proporcioni, en contrapartida a la seva
contribució al sistema.
24

4. EXPERIÈNCIES EN L’ADMINISTRACIÓ.

25

En l’administració pública existeixen diferents exemples
d'aplicacions de càlculs de costos, que van des de models
específics per a una única administració com per a la construcció
d’un sistema que permeti l'establiment de costos comparats entre
diferents administracions similars. En aquest sentit es pot
considerar, sense ànim de ser exhaustius.







Projecte Canoa.
Projecte Sorolla.
Projecte FEMP.
Model de costos ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Cercles de comparació. Diputació de Barcelona.
Cost efectiu.
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Projecte Canoa (Contabilidad Analítica Normalizada para
las Organizaciones Administrativas). 1991.
 La seva finalitat és implantar a l’àmbit de la Administració de
l‘Estat i Ens Públics, un sistema de Comptabilitat Analítica que,
que posi a disposició dels gestors informes sobre en quines
unitats (centres de cost) es produeix un cost y en quins
productes o serveis (activitats) es produeix aquest consum.
 Permet valorar el cost de les activitats desenvolupades per les
diferents unitats i proporciona un conjunt d’informacions
adreçades a analitzar l’ús dels recursos públics i a facilitar la
adopció de decisions sobre la producció de bens i serveis i la
fixació de taxes i preus públics.
27

Projecte Sorolla. 1996.
Projecte ofert per la “Intervención General de la Administración del
Estado” als centres gestors, per afavorir la normalització dels
procediments de gestió pressupostària i de propiciar una cultura de
costos.
L'objectiu del sistema és doble:
 Tracta de facilitar la gestió administrativa i comptable del
pressupost, servint de registro i arxiu de les operacions.
 Mitjançant l’aportació d'informació a la comptabilitat analítica,
permetre una anàlisi dels costos de funcionament dels serveis i
activitats.
28

Projecte FEMP (Sistema Integrado de costes e indicadores en la
Administración Local). Maig 2003. 11 municipis.
 Càlcul dels costos dels serveis subjectes a preu o taxa pública
més objectiu, mitjançant les corresponents memòries econòmicfinanceres.
 Vinculació de la comptabilitat pública amb el sistema de
costos, assegura la continuïtat de l’actualització del mateix,
assolint així la informació sobre la evolució dels costos al llarg de
diferents exercicis econòmics.
 Adaptar l’estructura pressupostària a la realitat de la estructura
de gestió i millorar l'assignació pressupostària per processos
i no por programes, assolint major eficiència a la gestió i
racionalitzant els costos.
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Model de costos de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Es realitza aquest estudi des de l’any 2003.
Objectius
 Disposar d'una eina de gestió que permeti conèixer el cost dels
serveis així com de les activitats que es duen a terme.
 Transversalitat en l'assignació dels diferents recursos
consumits per prestar un servei. Les partides pressupostàries
d’un determinat àmbit, sovint, representen únicament una part
del cost total del servei.
 Facilitar el pas de la cultura de la despesa, a la cultura del
cost. (objectiu és l’execució eficient: assolir els objectius de
qualitat de prestació de serveis al mínim cost possible).
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Cercles de comparació intermunicipal. Diputació de Barcelona.
Es mesura compara i avalua els resultats, de diferents ajuntaments
mitjançant uns indicadors comuns consensuats.
Utilitat:
 Fer un diagnòstic de la situació actual.
 Revisar i marcar objectius.
 Donar informació a l'hora de prendre decisions.
 Millorar els estàndards de qualitat dels serveis.
 Planificar i pressupostar serveis, així com a avaluar la
implementació d'aquests.
Actualment, el 95% dels municipis de més de 10.000 habitants de la
província de Barcelona participen en al menys un Cercle (77
municipis, sobre un total de 81).
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Metodologia del cost efectiu.

(Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la
que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las
entidades locales).

Cost efectiu dels serveis: Considera els
indirectes.

costos directes i els

Costos directes: despeses de personal, despeses en béns i serveis
corrents, amortització de la inversió, transferències corrents i de
capital dels articles 48 i 78, altres despeses no financeres.
Costos indirectes: grups de programa relatius a l’administració
general de polítiques de despesa es repartiran proporcionalment o
segons volum de despesa en els programes finalistes.
Utilització principal de la comptabilitat pressupostària (obligacions
reconegudes) i de la classificació per programes del pressupost.
32

Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios.

(afegit al redactat del llei de

bases de règim local).

“Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de
noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que
prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del
presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales
aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes,
correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los
costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los
datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior:
Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se
desarrollarán estos criterios de cálculo.”
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5. EL MODEL DE COSTOS DE L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

34

Finalitat: Implantació d’un mòdul de costos a l’Ajuntament de Barcelona i la
resta del Grup Municipal que permeti una millora de la eficiència en la
gestió dels Recursos.

Modelo basat en el mètode ABC
Model:

(Activity Based Costing)
• Son les activitats les que consumeixen els
recursos

El model ha de poder dotar a la Gerència de la informació necessària per a millorar la eficiència de
les activitats realitzades a l’Ajuntament mitjançant la presa de decisions basades en dades reals
dels diferents processos.
COST DEL SERVEI

Costos dels
Serveis

Generació
d’informació

MILLORA EFICIÈNCIA

Anàlisi
de la
informació

Decisions
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Processos finalistes i de suport.
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Esquema d’imputació dels costos al sistema ABC.
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Esquema d’imputació dels costos al sistema ABC. Exemple per a un
districte.
P 1101

Districte Ciutat Vella

S 1101.01

Direcció Serveis Generals

A 1101.0101

Serveis Jurídics

T 1101.010101

Matrimonis civils

A 1101.0102

Com unicació

T 1101.010201

Atenció al ciutadà. Gestió de queixes i suggeriments (IRIS)

S 1101.02

Direcció de serveis llicències i espais públics

A 1101.0201

Llicencies i inspeccions

T 1101.020101

Llicències d'obra major

T 1101.020102

Declaració de ruïna

T 1101.020103

Llicències d'activitat. Revisió de comunicats i controls inicials

T 1101.020110

Resolució de queixes incidències i reclamacions

T 1101.020111

Expedients d'execució subsidiària

S 1101.03

Direcció de serveis a les persones i al territori

A 1101.0301

Equipam ents Districtes

T 1101.030101

Centres cívics del districte

T 1101.030102

Altres equipaments del districte

T 1101.030103

Suport a la gestió dels equipaments inf antils (casals inf antils i ludoteques)

T 1101.030104

Suport a la gestió dels casals de joves i PIJ

T 1101.030109

Direcció dels òrgans sectorials de serveis a les persones i de les comissions d'equipaments propis
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Costos, ingressos i taxes de cobertura per procés.
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Proporció costos-ingressos per procés.
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Costos serveis obligatoris i no obligatoris per procés.

41

Costos serveis obligatoris i no obligatoris per habitant i procés.

42

Costos per naturalesa i procés. Urbanisme.

43

Finançament de les tasques. Urbanisme. Extracte.

44

Traçabilitat dels costos per tasca. Urbanisme. Extracte.

45

Indicadors (costos unitaris). Ensenyament. Extracte.
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MOLTES GRÀCIES PER LA
SEVA ATENCIÓ.
csalanova@bcn.cat
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LA PROBLEMATICA DE LA GESTIó INTERESSADA

Edua¡d Unzeta
Cap del Seruei de Gestió i Explotació
Árca Mefiopotitana de Barcelona
Barcelona, 14 dbctubre de 2016
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Formes de gestíó del transport públ¡c.
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Situació:
de canv¡s legislatius impoftants,
complexa,
de relativa inceftesa

Formes de 6estió del Íansport públic.
La problemática de la gestió ¡nteressada

o.

Íno¡x

1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
a,

2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TRANSPORT PUBLIC
COL.LECTIU URBA DE VIATGERS

3. 1A GESTIó DEL SERVEI

(s

públic.
interessada

Formes de gestió del transport
La problemática de la gestió

I.FORMES DE GESTIÓ DELS
SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC

I Vt
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Formes de 6estíó del tránsport públ¡c,
[a problemática de la gestió lnteressada

1. FoRMEs DE cesrró

DELS sERvErs DE TRANspoRT

púeLrc

Les lleis de régim local

EL sERvEr DE TRANspoRT
pnópra DELS MuNrcrprs,
EN ELS DE >50.000 hab.

púsr-¡c DE vrATcens És UNA corqperÉNcrA
r s'nruRA DE pREsrAR oBLTGATónrN{eNr

. Art. 25 i 26

}

Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipa! i de régim local de Catalunya

.

Art. 66.3 i 67.e

Formes de gestió del transport públic.
La problemática de la gestió lnteressada

1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
Les lleis de régim local

ELS SERVEIS PUBLICS LOCALS ES PODEN GESTIONAR DIRECTAMENT
(sempre que no impliquin exercici de l'autoritat) O INDIRECTA.

. Art. 85.2
Llei municipa! i de régim local de Catalunya

.

Art. 249.L

(s
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1. FORMES DE GESTIO DELS SERVEIS DE TRANSPORT PUBLIC
Les lleis de régim local

LA GESTIó OTNECTA POT ADOPTAR LES FORMES SEGÜENTS:

a)

Gestió pel mate¡x ens local

b) Organisme autónom

c) socrETAT MERCANTIL AMB CAPTTAL SOCTAL ÍnreCnnMENT
PUBLIC

municipal i de régim local de Catalunya

(s
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1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
Les lleis de régim Iocal

LA GESTIO INDIRECTA POT ADOPTAR LES FORMES SEGÜENTS:

a) coNcEssró
b) GESTIó rrurenEssADA
c) Concert
d) Arrendament
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt

>

Art. 85.4 de la Ley /1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local

> Art. 249.3 del Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya

(s

(s
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1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La llei de régim local catalana

> EN LA GESTIó rrur¡nESSADA, EL SERVET PÚBLIC ES PRESTA pER
MrTJA D'UNA EMPRESA GESTOR& A CANVr D'UNA pARTrCrpACró

EN EL RESULTAT DE L'EXPLOTACIO.

>

LA

PARTICIPACIÓ

DE L'EMPRESA GESTORA POT ÉSSEN

SUBSTITUIOI PER UNA REMUNERACIó CONSISTENT

EN

ASSIGNACIONS FIXES, EN ASSIGNACIONS PROPORCIONALS A LA
DESPESA O EN ALTRES PRIMES DE NATURALESA VANTN.

>

Art. 260.1 i 260.2 del Decret Legislatiu 212003, de 28 d?bril pelquals'aprova elText refós de
Llei municipal i de régim local de Catalunya

la

(s
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1. FORMES DE GESTIO DELS SERVEIS DE TRANSPORT PUBLIC
La Iegislació de contractació pública

RDL 3/2011, de 14 de nov¡embre, Texto refundido de !a Ley de contratos del

sector público

A¡tículo 8. Contrato de gestión de seruicios públicos,

1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una
Administración Pública .... , encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión
de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por
la Administración ..,

AÉícuto 275. Ámbito del contrato,

1.

La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios

de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares.

...

(s
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1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La legislació de contractació pública

RDt 3/2011, de 14 de nov¡embre, Texto refundido de la Ley de contratos del
sector público

Aftículo 277. Modalidades de la contratación,
La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:

a)

CONCESIóN, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y
ventura.

b)

GESTIóN INTERESADA, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del seruicio en la proporción que se
establezca en el contrato.

c) Concierto con persona natural o jurídica
d) Sociedad de economía mixta ....

...

Formes de gestió del transport públic.
La problemática de la gestió intoressada

1. FORMES DE GESTIO DELS SERVEIS DE TRANSPORT PUBLIC
La legislació de contractació pública

LA LEGISLACIO DE CONTRACTACIO PUBLICA ASSENYALA LA
PRINCIPAL DIFERÉNCTN ENTRE CONCESSTó T CCSTIó INTERESSADA

EL

RISC ASSUMIT PER L,oPERADOR

(s

Formes de gestió del transport públic.
La problemática de la gestió interessada

1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La legislació europea

En Ia legislació europea en matéria de
contractació pública, la tipificac¡ó dels

contractes gira al voltant del concepte
de risc.
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Formes de gestió del transport públic,
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1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La legislació europea

.
.

.
.
.

No cal transposició a la legislació nacional

Obligatori i d'aplicac¡ó directa

Caltransposició a Ia legislació nac¡onal en un termini determinat
No són d'aplicac¡ó directa mentre no es transposin o no s'esgot¡ el
termini de transposició

termini, són d'aplicació directa si les seves
disposicions tenen un contingut incondicional i són prou clares i

S¡ no es transposen en

precises.

(s

públ¡c.
interessada

Formes de gestió del transport
La problemática de la gestió

1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La legislació europea

LES DIRECTIVES EUROPEES CONTEMPLEN NOMES DUES
MODALITATS DE CONTRACTACIó PÚELTCN:

>

LA CONCESSTó Oe SERVETS

>

EL CONTRACTE DE SERVEIS

I \Jt
C
t
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1. FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La legislació europea

CONTRACTE DE SERVEIS (Art. 2. 5 de la Directiva 2ot4t24tul)

<<Contratos públicos>>: los contratos onerosos celebrados por
escr¡to entre uno o var¡os operadores económ¡cos y uno o var¡os

poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras,
sum¡n¡stro de productos o la prestac¡ón de seruicios,

el

(s
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1. FORMES DE GESTIO DELS SERVEIS DE TRANSPORT PUBLIC
La legislació europea

CONCESSIO DE SERVEIS (Art. s.lde

la Directiva

2ot4t23tul)

Un contrato a título oneroso celebrado por escr¡to, en virtud del cual
uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y
la gestión de serv¡c¡os ¡¡.¡..¡r.¡¡ a uno o más operadores económ¡cos,
cuya contrapa¡tida es b¡en el derecho a explotar los servicios objeto
del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un
pago.

La adjudicación de las conces¡ones de obras o seruicios implicará la
transferencia al conces¡onario de un riesgo operaciona! en la

explotación.

(s
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1. FORMES DE GESTTó OTLS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
La legislació europea

Considerant 20 de la directiva 2OL4l23lUE
Un riesgo operacional debe derivarse de factores que escapan al control de las partes.

Un riesgo operacional debe entenderse como el riesgo de

exposicíón

a

las

Aft. 5.1de Ia DirectivaZOL4|ZS|UE
Se considerará oue el concesionario asume un riesqo ooeracional cuando no

esté

incertidu-mbres del mercado, que puede consistir en un rieÉqo de demanda o en un
riesgo de suministro, o bien én'un iiesgo de demanda y sumin-istro.

qarantizado que, en condiciones normales de funcioñamibnto. vava a recuoerar las
inversiones reialiáadas ni a cubrir los costes oue hava contraído'oará exolotar las obras
o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los'riesgos transferidos al
concesronano supondrá uría exoosición real a las' incertidumbres
mercado oue
que
pérdidapotencial
que
implique
cua'lquier
incurra el concesionario'no
estimada en
es meramente nominal o desdeñable

tel

(s
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1. FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚELTC
On ens trobem

UNA SITUACIó COUPIEXN

de la Gestió Interessada

nac¡ona¡ (límit expirat el18 d?bril de 2016) ...

... pel que es genera una s¡tuació
interpretar Ia normativa.

de necess¡tat de guies per

Formes de gestió del transport públ¡c.
La problemática de la gestió interessada

1. FORMES DE GESTIó DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚSLTC
On ens trobem

.
.
.

Informes i dictámens de les juntes consultives de contractació autonómiques i de
l'estat.
L'esborrany d'anteprojecte de Llei de contractes del sector públic de t7104120L5.
DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de

contractació pública (referent a Directives 20t4123 i 24)

direcció

(esborrany d'anteprojecte de Llei de contractes del sector públic de
L7104120t5, que no contempla la GI)

(s

(s

Formes de gestió del transport públic.
[a problemática de la gestió lnteressada

Gestió Interessada

Concessió

Cánon

Aportació

Cost

lngressos
compromesos

Cost

lngressos

Formes de gestió del transport públic.
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2. LA GESTIÓ INTERESSADA
DELS
SERVEIS DE TRANSPORT
,\
PUBLIC COL.LECTIU URBA
DE VIATGERS

(s

Formes de gestió del transport públ¡c.
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLTC
CoL.LECTTU URBA DE VTATGERS (TPCUV)

Apunts histórics

competéncia), peró que comencen a fer fallida.

intervingudes/"polítiques", empreses poc qualificades, necessitat de millorar el
servei en quantitat i qualitat, ...)r el risc i ventura ja no encaixa en la
prestació dels STPCUV (desequilibri económic).

Com alternativa, l'empresa pública, també amb importants déficits
económics.

(s
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2. 1A GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV

Apunts histórics

entre el risc i ventura i I'assumpció per l'administrac¡ó de tot el risc
(empresa públíca), en el qual operador privat i administració
comparteixen resultats i risc, i que permet afrontar els reptes del
moment.

.
.

1985-1995 formes inicials molt básiques

.

model contractual
2010- 2016 crisi económica, restriccions al model.

1995-2010 introducció criteris qualitat, sofisticació progressiva del

(s

públic.
interessada

Formes de gestió del transport
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV

Apunts histórics

. operadors assumint un ceft r¡sc económ¡c. Benefici no
assegurat

. operadors més eficients des del punt de vista económ¡c
o operadors ¡mpl¡cats en el desenvolupament del sen e¡ ¡ la
millora de la qual¡tat

.

millora efectiva de la qualitat del servei

f C
t \,

Formes de gestíó del transport públic,
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
EI marc general

RESPECTE EL RÉGIM REGULADOR

els operadors de transport gaudeixen de drets exclusius, sense competéncia

d'altres operadors.

els drets exclusius tenen durada limitada i s'hi accedeix per procediments
concursals.

no existeixen drets exclusius.

(s

2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
El marc aeneral

RESPECTE EL NIVELL DE PLANIFICACIO

defineix finalita§ objectius i restriccions. Compet a l'autoritat política.

defineix les característiques i et nivetl de seruei. És propi de t'autoritat
administrativa, peró la paÉicipació de l'operador pot abastar diferents graus.

organització de la producció del seruei. Correspon a lbperador,

públic.
lnteressada

Formes de gestió del transport
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
El marc general
RESPECTE EL PROCEDIMENT D?DJUDICACIO DEL SERVEI

subjectes als principis de publicitat, equitat i transparéncia.

per garantir equitat i transparéncia

com a mecanisme per aconseguir el menor cost possible

(fiabilitat, viabilitat, qualitat, ...)

I \J
C
t

2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Orientació a l'eficiéncia económica

.
.

competéncia introduida en el procediment concursal
mecanismes contractuals de control de cost

o

.

actualització de costos acotada

mecanismes contractuals d'optimització d'ingressos

o objectiu de viatgers plurianual amb mecanisme d'atualització automática
o compromís d'ingressos lligat a l'objectiu de viatgers
o incentivació de lbbtenció d'ingressos extraordinaris (participació ingressos
publicitat, venda de vehicles, ...)

,

2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Orientació a l'eficiéncia económica

.

sistemes d'ajut a l'explotació (sne)

.

sistemes de validació i venda

(xip, xip sense contacte)

carrils bus, vies reseruad€s¡ ...
dispositius regulació/ prioritat semafórica
disseny estratégic de xaxes

actuacions de microdisseny

Formes de gestíó del transport públic.
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Orientació a la millora de la qual¡tat

incorporació de mitjans técnics que permetin millorar
!'eficiéncia i la qualitat ofeÉa al ciutadá

(s
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2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics

rus CoupRoMrsos o'¡nveRs¡ó
SOBRE COSTOS
indirectament)

I

SOBRE VIATGERS TRANSPORTATS (ingressos

CONSECUCIO D'OBJECTIUS COMERCIALS (increment d'usuaris, obtenció
d'ingressos extraordinaris) I DE QUATITAT D'OFERTA

INCORP.ORACIO DE MITJANS TECNICS QUE PERIUIETIN MILLORAR
L'EFICIENCIA I LA QUATITAT OFERTA AT CIUTADA

(s

(s
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics

Apoftació Administrac¡ó = Cost

.
.
.

- Ingressos t

Incentius de gestió

costos prefixa§ o amb evolució acotada
compromís d'ingressos
benefici de l'operador Iligat a objectius (incentius/penatitzacions)

o
o

de viatgerc
de qualitat

2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: cost

COSTOS (llei desindexació de l'economia i altres). INI§IALMENT

FACI.ORS DACTUALITZACIÓ
PER A CADA PARTIDA DEL COMPTE D'EXPLOTACIO O FORMULA POLINOMICA.

D'INVERS¡ó TTXAT EN OFERTA

I

SENSE ACTUALITACIO

Formes de gestió del transport públic.
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: ingressos

I NG RESSOS TARI FARIS COM PROM ESOS

(s

(s
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: ingressos
Ing reals = Ing compromesos Ing reals < Ing compromesos

Ing reals

) Ing compromesos

Pérdua

operador

+ benefici op.
- Aportació

Aportació
Admínistracíó

Adm.

Aportació
Administració

Formes de gestió del transport prlblic.
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzacions qual¡tat

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sobre el compliment dels requeriments de lhdministració

o

...

l'increment de viatgers de pagament
l'obtenció d'ingressos extraordinaris
el compliment del seruei
la qualitat als autobusos
la qualitat a les parades
la qualitat percebuda pels usuaris

l'obtenció i manteniment de les ceÉificacions de qualitat
l'atenció a les reclamacions dels usuaris

(s

(s
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2. [A GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

. s¡stemes automát¡cs (SAE)
. técniques amb representativitat

estadística real¡tzades per empreses
espec¡al¡tzades i independents seguint protocols predefinits i acordats

INDICADORS BASICS PER A
MITLORA DEL SERVEI:

tA

. fixar i quantificar objectius
. evolució en relació al propi seruei
i en comparació a d'altres

lídd d. qu.rd orrtrd. - ltrry.rr.d

I'lda d.

qúL oltt¡d. " Lo¡.t-

Formes de gestió del transport públic.
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

(que marquen el lím¡t entre incentiu i penalització)

.

llindars mínims pref¡xats en els plecs de condicions

.

llindarc compromesos pels operadons en la licitació (objecte de
puntuació en la licitacíó)

.

llindars estableÉs en base a mi§anes dels diferents serueis
(mecanisme prefixat en els plecs de condicions)

(s

(s
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2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

COMPTIMENT DEL SERVEI

avaluar el compliment del serve¡ contractat dins d'uns parámetres de qualitat prefixats

.
.

índex d'expedicions realitzades
expedicions realitzades

/

índex de puntualitat

:

:

expedicions programades

desviació de l'hora real de pas respecte la programada als punts de control

.
.

a paft¡r registres SAE

medició externa (observadors)

(s

Formes de gestió del transport públic.
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

QUALTTAT OFERTA ArS AUTOBUSOS

avaluar la qualitat del seruei que sbfereix als autobusos

.

índex d'informació:
exped¡c¡ons realitzades

.

índex de neteja

/

expedicions programades

:

neteja exterior i interior: vidres, seients, terra,

.

...

índex de manteniment
estat de manteniment, i funcionament si és el cas, dels diferents elements a bord de
l'autobús: seients, baranes, terra, llums, validadores, elements informatius, ...

(s
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

QUATITAT OFERTA ALS AUTOBUSOS (continuació)

.

índex d'atenció al client:
conducta envers l'usuari de conductors i altre personal de l'empresa en el
desenvolupament de les seves funcions, la uniformitat i higiene, ...

.

índex de seguretat i conducció

:

actuació del conductor en les seves funcions (brusquedats i/o distraccions,
acostment del bus a les parades, apertura/tancament de portes en movimeñt, ...),
disponibilitat de cinturons per a cadires de rodes, activació de rampes i kneeling, ...

.

medició externa, técnica del client ocult ("mystery shopper"

(s
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

QUATITAT A LES PARADES

avaluar la qualitat dels elements de les parades (físics i funcionals)

.

índex de parades

:

valora l'estat de manteniment dels elements de la parada, l'estat i actualització de la
informació i la senyalització, la neteja, la col'locació, ....

.

medició externa (observadors)

Formes de gestió del transport públic,
[a problemática de la gestió lnteressada

2.

Iá

GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV

Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

LA QUALITAT PERCEBUDA PER L'USUARI

avaluar el grau de satisfacció en relació al transport que l'usuari expressa en consulta
directa

.

ISC, índex de satisfacció de! client
mesura la. importáncia que els usuaris donen a determinats aspectes.de la seva
experiéncia amb el transport i la satisfacció que experimenten de cadascun d'ells.
la satisfacció envers un aspecte es pondera per la importáncia atorgada
es determina un ISC de cada aspecte i un ISC global

(s

(s
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzacions qual¡tat

.

ISCr índex de satisfacció del client (continuació)
Aspectes valorats

l.Abséncia d,olors
2.Neteja det vehicle
3.Molésties o agressions

d,accidents
S.Facititat dtccés at vehicle.
G.Abséncia de cues al pujar.
T.Atenció dels conductors.
g.eue parin a les parades.
9.Freqüéncia de pas.
lo.Rapidesa de recorregut.
ll.Compliment de l'horari. puntualitat
4.perill

12.Abséncia d'aglomeracions.

l3.Temperatura adequada.
l4'Comoditat de les parades'
l5.Brusquedats de !a ma¡xa.
l6.Disponibilitat de seient.
l7.Neteja/manteniment parades.
l8.Preu delviatge.
l9.Informació sobre canvis del seruei.
2o.Informació sobre la línia.
2l.Coordinació modal.
22.Facilitat compra de títol

(s
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2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

.

ISC, índex de satisfacció del client (continuació)
IISC de cada individu és la mitjana de la satisfacció en
aspecte ponderada per la importáncia que li dóna

I'ISC d'un

I'ISC

aspecte concret és

global és la mitjana de I'ISC dels individus

cada

ISCI

-

Zw.'s"
a

lw.

Zw,,'s,,
rsc":5r"

entrevistats

/SC=

\tSC,
t
N

S: satisfacció
W: importánc¡a

N: nombre individus
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2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat
rirroi¡Axor

v...

a¡trarAccú ,runr. darr!.ctó

creuament de satisfacció i importáncia
r,lPORI¡lOA r... SAngFACcÉ ,Punl!

d

acrufttd

enquesta a mostra d'usuaris
seleccionada amb criteris objectius a
les parades i a bord de l'autobús
i

¡@

(r

a, t¡

Q,

lrrt
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2. LA GESTIó INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzacions qualitat

CERTTFICACTONS DE QUALITAT
OBJECTIU
garantir que els operadors integren en les seves tasques procediments orientats a la
qualitat

.
.

ISO 9OO1: Sistemas de gestión de la calidad

UNE EN 13816: Sistema de qualitat en la prestació del seruei de transpoft públic de
viatgers.

.
.

ISO 14001: Gestión ambiental
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament Comunitari d'Ecogestió

i

Ecoauditoria

MEDICIO

.

ceftificació entitat autoritzada

fffil *fS*
td

r§o 1.001
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2. LA GESTIO INTERESSADA DELS SERVEIS DE TPCUV
Principis básics: incentius/penalitzac¡ons qual¡tat

GESTIO RECLAMACIONS

garantir que els operadors que tenen delegada la funció de respondre les reclamacions
dels usuaris ho fan en temps i forma

.

Índex de qualitat de tractament de reclamacions
o/o

.

de reclamacions respostes en menys de x dies.

Base de dades de gestió de reclamacions

(s

públic.
lnteressada

Formes de gestió del transport
La problemática de la gestió

3. LA GESTIÓ DEL SERVEI

fe
t L,t

Formes de gestió del transport públic,
La problemática de la gestió ínteressada

3. LA GESTIó DEL SERVEI
Qué compofta

(s

(s
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[a problemática de la gestió lnteressada

3. LA GESTIó DEL SERVEI
Planificació permanent

.
.
.
.
.
.
.
.
.

/ Gestió económ¡ca

nous desenvolupaments urbanístics i nous equipaments
canvis vialitat (reordenacions, vianantitzacions, ...)
noves xarxes de transport
coordinació altres modes
plans a mi§á i llarg termini
noves necessitats/demandes socials
opt¡mització de recursos

prev¡s¡ons anuals i plurianuals

seguiment indicadors económics

o gestió cobraments / pagaments a compte

.
a

liquidacions anuals

(s
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3. LA GESTIó DEL SERVEI
Seguiment d'ofeÉa i demanda

o exped¡cions,

hores i km útils de serve¡ (per línia, per vehicler...)

.
.

explotació del SAE

.

explotació del SW,

dades d'explotació de l'operador

informació quantitativa (viatgers per línia, per dia, per vehicle, per franges
horáries, per titol, ...)

.

enquestes de caracterització del client
informació qualitativa.

ffi

(s

Formes de gestió del transport públ¡c.
l-a problemática de la gestió lnteressada

3. I.A GESTIó DEL SERVEI
Seguiment d'ofefta i demanda

o Gohpt"tges puja/baixa.
informació per parades (i agregacions territor¡als), diagrama de
cárregues/ocupac¡ó de l?utobús (per línia, per veh¡cle, per dia,per hores, per t¡pus
d'usuari, ...)
L1'*"i:;1

Dhktr{i.ü,r!F^B,,re&,ú¡

Tot¡l dl¡d
o&rtt 15 .¡ tL§.ñ Fr

ü¡.4.¡¡

D

,

t.
¡o

u

Erü8

l*.'t...bd.r.,!rñÉd'd&b¡d¡
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3. LA GESTIó DEL SERVEI
Seguiment d'oferta i demanda

.
.

enquestes O/D generals,
tipus EMEF (enquesta de mobilitat dia feiner ATM)
enquestes O/D específ¡ques
informació per parades (i agregacions territorials), per línia, per vehicle,
per dia,per hores, per motiu de viatge, per tipus d'usuari ...
Totll dl.rl

Tot l d¡.r¡
ü¡triü orlqen.de*ln¿(ió p€r ¡on€r
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,

3. LA GESTIO DEL SERVEI
Gestió de parades ¡ equ¡paments

) estudi/selecció ubicacions
F disseny i equipament

)

manteniment/neteja

F

ment/actualització
informació (canvis servei, obres, ...)
ma nteni

@ -rr-r

ffi

I

(s

(s
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3. LA GESTIO DEL SERVEI

Informació
!!.^*:a.¿r1,.-*

cJ

rEñ* -\ :=a--:EzJE,r--.

q.¡

0

-**.

web i xarxes socials
AmbTempsBus, Ibus

ll¿
!¡

telefónica
fulletons
guies
punts d'ir
/

-..t¡r¡.a*_

¡E
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Hif
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3. LA GESTIó DEL SERVEI
Atenció al client / Publicitat i promoció

ATENCIó AL CLIENT
PUBLICITAT

I

PROMOCIó

o publicitat als autobusos
o prolnoGió del seruei/del
transpoft públic

ofic¡na d'atenció al client
web ¡ xarxes soc¡als

teléfon
queixes i reclamacions
sug9erenc¡es

públ¡c.
interessada

Formes de gestió del transport
La problemática de la gestió

3. LA GESTIó DEL SERVEI
Seguiment cicle de !a qual¡tat

f lvt
C
t

públic.
lnteressada

f C
t \J

Formes de gestió del transport
La problemática de la gelió

MOLTES GRACIES
PER LA SEVA ATENCIÓ

Eduatd Unzeb
Cap del *ruei de Geió i Explotació
Átea Metrcpotibna de Barcelona

Formes de gestió del transport públic.
La problemàtica de la gestió interessada
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Gestió urbanística
Àrees de millora de la competitivitat industrial.
Agustí Jover i Armengol, economista, Promo Assessors i Consultors.
Estat actual de les valoracions urbanístiques.
Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte especialitzat en urbanisme i valoracions, i professor
de l’Escola d’Arquitectura.
El text refós de la Llei de cadastre immobiliari; les valoracions cadastrals.
Inmaculada Ruiz Flores, arquitecta del departament tècnic de la Gerència del Cadastre.

ÀREES DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL
A L’ENTORN METROPOLITÀ

Miquel Morell, economista i Agustí Jover, economista

Novembre 2016

... Una prèvia: aproximació al concepte indústria i activitat industrial
“...la “nova indústria” es caracteritza per incorporar ens els seus productes major quantitat d’inputs i serveis de valor afegit, amb la
finalitat d’adaptar-se millor a les necessitats dels consumidors i dels mercats. Sovint, aquest tipus de nova indústria és, a més
d’intensiva en capital, també intensiva en coneixement i habilitats, i té una estructura organitzativa més horitzontal,
flexible, i una cultura empresarial més participativa.”
Poveda. C. (2015): La nova indústria. Actualització de les dades a partir de les taules input-output de Catalunya. Articles d’economia industrial 03. Gencat, Dep. d’Empresa i Ocupació

PERÍMETRE AMPLIAT DE LA INDÚSTRIA

Pes econòmic del sector industrial amb perímetre ampliat (Valor Afegit Brut Milers € i %)
Sector industrial
(manufactura, extractiva i energia)
Serveis d’origen interior destinats a consum intermedi de la indústria
(comerç, transport, serveis a les empreses, finances, etc.)
Comerç amb destí la demanda final
(no inclosos com a consum intermedi de la indústria)
Transport amb destí la demanda final
(no inclosos com a consum intermedi de la indústria)
Total sector industrial amb perímetre ampliat
Total VAB economia catalana

2011
38.548,00
20%

10.277,30

5%

40.048,90
8.822,10
97.696,30
194.482,70

21%
4%

Poveda. C. (2015): La nova indústria. Actualització de les dades a partir de les taules input-output de Catalunya. Articles d’economia industrial 03. Gencat, Dep. d’Empresa i Ocupació

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…Els grans sistemes industrials a l’entorn metropolità segregats de la ciutat residencial

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…Exemple de l’Eix de la C-32

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…Demandes de les empreses a títol individual

 Resoldre la insuficiència o manca de transport públic
 Millorar la senyalització
 Manca d’espai per a aparcament
 Millora de la neteja
 Reformes de la xarxa viària per posar fi als embussos
 Augment de les zones de càrrega i descàrrega (polígons dins del casc urbà)
 Rebaixar IBI/IAE
 Puntualment hi ha problemes d’inseguretat
 Fibra òptica de banda ampla

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…Demandes de les empreses a nivell de territori

 Captar noves inversions per diversificar la mixtura d’activitats que necessiten les empreses
 Fomentar l’economia circular (interactuar entre empreses properes)
 Projecció de la imatge de l’àmbit
 Simplificar les gestions amb l’administració

(unificar i simplificar les normatives urbanístiques, la gestió
urbanística, les bases fiscals, i disposar de finestreta única a escala metropolitana)

 Facilitar la formació de les persones
 Gestionar mancomunadament la factura energètica
 Transformar el cost del residu en una font d’ingrés

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…El pas del temps: Gap creixent entre necessitats empresarials i serveis municipals

Competències municipals

Necessitats de les empreses

 Tots els municipis:

enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població,
pavimentació de les vies públiques i control d’aliments i begudes.
 En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més:
parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

 En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més:

protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis, instal·lacions esportives d’ús públic i escorxador.

 En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més:
transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient.

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016










Proximitat a primeres matèries, mercats de demanda i nodes de transport
Xarxa de transport de mercaderies
Servei públic de transport de persones, Mercat de treball abundant i de qualitat
Accessibilitat i Aparcament
Serveis de qualitat de subministrament d’aigua, gas, electricitat i banda ampla
Neteja i Seguretat
Serveis a les empreses i a les persones
Senyalització i imatge dels polígons
…

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

Comercialització
Explotació

Governança dels àmbits

Costos

Empowerment

VSE

Lideratge

Costos

Edificació

Administració
responsable manteniment

Planejament urbanístic
Urbanització
VSU

Sostenibilitat financera

Projecte
urbanització
i reparcelació

Qualitat construcció
Càrrega repercutida
…

Planejament
derivat

Qualitat urbanització
Etapes d’urbanització
Càrrega repercutida
…

Temps requerit per a la
tramitació
…

Rendiment del sòl privat

VSB
POUM
PDU
…

Cessions obligatòries de
sòl públic

Flexibilitat i
adaptabilitat dels usos

…Components de la cadena de valor de la transformació urbanística

Manteniment

Gestió

…Bases per a la gestió dels reptes dels PAE a l’àmbit metropolità



El sòl industrial a l’entorn metropolità està consolidat i no hi ha
possibilitat de crear-ne de nou. Per tant, la gestió que es proposa
va referida a



teixits ja consolidats.

El principal actor en un sistema industrial consolidat i en

l’usuari (l’empresa)

funcionament ha de ser
. Diem
usuari/empresa i no propietari del sòl/edificació. Les necessitats
de les empreses han de constituir el nord de qualsevol programa
de gestió dels teixits industrials consolidats.

 L’administració pública ha d’establir
les regles de joc dels nous àmbits de revitalització,
assignant la iniciativa de les propostes a les empreses,
coparticipant en la seva execució i reservant-se en exclusiva la
funció de control i supervisió del pla.

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…Altres condicions necessàries per a la gestió (1)

© Agustí Jover – Miquel Morell (PROMO Assessors Consultors SAP) | Novembre 2016

…Altres condicions necessàries per a la gestió (2)




Impulsar la competitivitat a l’escala dels sistemes industrials s’ha de considerar una necessitat

d’interès públic.
L’administració local té la seva carta de prestació de serveis públics en els polígons del seu territori. Això vol dir que hi ha dos trams de
reptes en el que el públic i el privat assumeixen un protagonisme diferenciat:
1 L’Administració local ha d’assumir en solitari la càrrega de manteniment ordinari i prestar els serveis bàsics d’acord amb la
2



legislació vigent.
Més enllà del marc de les obligacions bàsiques que corresponen a l’Administració, el finançament del Pla d’Actuació que va més
enllà del manteniment ordinari i dels serveis bàsics (atracció d’inversió, comercialització del polígon, fomentar l’intercanvi amb
empreses de proximitat, formació dels treballadors, etc.), s’ha de finançar amb càrrec a les empreses/propietaris de l’àmbit.

Les empreses no entenen de límits administratius de polígons i han de visualitzar

els reptes i les apostes a l’escala

real del seu territori i dels seus problemes, ja que és l’única manera com podran millorar la seva competitivitat en un

mercat global i canviant.



Cal diferenciar l’escala de determinats reptes urbanístics (transport públic, accessibilitat, aparcament, serveis a les persones i a les empreses,...)
de l’escala a la que les empreses són capaces de sumar esforços per fer front a reptes comuns. Cal fer aflorar l’escala a la que les empreses se
sentin identificades.



Si les empreses assumeixen el finançament d’un pla, cal que



competitivitat del seu territori.

tinguin un retorn en forma de millora de la

Cal categoritzar els sistemes i polígons industrials amb un segell de qualitat oficial.

La revitalització dels sistemes industrials de l’AMB no es pot abordar de cop: Cal

prioritzar i premiar aquells àmbits que
comptin amb un pla d’actuació impulsat pels empresaris de la zona. Les iniciatives, l’assumpció de
riscos s’han de premiar i s’ha de fomentar que tinguin retorn. Prioritzar l’assignació dels recursos públics (directes o indirectes) equival a fomentar
l’atractiu de l’instrument legal que s’implementi i fomentar la competència entre territoris.
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Valoracions expropiatories de sistemes
Text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana (RDL 7/2015) i el Reglament
de Valoracions

Jordi Duatis Puigdollers
Novembre 2016

http://es.linkedin.com/pub/jordi-duatis-puigdollers/2b/41b/56a

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
1. INTRODUCCIÓ A LES VALORACIONS A EFECTES EXPROPIATORIS
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓ APLICABLE
LLEI 6/98
LLEI 8/2007 (ACTUAL RDL 7/2015)
SÒL RURAL / SÒL URBANITZAT
MÈTODES DE VALORACIÓ
QUADRE RESUM SITUACIONS DE VALORACIÓ

2. VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT
•
•

VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT NO EDIFICAT. MÈTODE RESIDUAL
VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT EDIFICAT.
MÈTODE DE COMPARACIÓ /M. RESIDUAL

3. VALORACIÓ DEL SÒL RURAL
•
•

VALORACIÓ ADDITIVA
CAPITALITZACIÓ DE RENDIMENTS

4. VALORACIÓ DEL SÒL SUBJECTE A TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA
•
•

INDEMNITZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS DE NOVA URBANITZACIÓ
INDEMNITZACIÓ DE LA INICIATIVA I LA PROMOCIÓ

1

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
LEGISLACIÓ BÀSICA APLICABLE:
•

LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA I REGLAMENTO

•

ESTATAL: RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
(anterior RD Legislativo 2/2008)
Reglamento de Valoraciones de la ley del Suelo RD 1492/2011, de 24 de octubre.

•

•

AUTONÒMICA (Catalunya):
Text Refós Llei d’Urbanisme D. Legislatiu 1/2010
Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006
Llei 3/2012 , 22 de febrer, de Modificació TRLU

•
•
•
•

NORMES URBANÍSTICAS
NORMES CADASTRALS : RD 1020/1993; Ley 48/2002 de Catastro
ALTRES NORMES: Codi civil, etc.
(Jurisprudència)

La valoració del sòl urbanitzat
T. Refós de la Llei del sòl (RDL 2/2008) i Reglament de valoracions (RD 1492/2011 )
VALORACIÓ DEL SÒL A EFECTES EXPROPIATORIS
Històricament la valoració urbanística del sòl es basava en valor cadastrals

• Llei del sòl 6/1998
V.sòl = VR cadastral x superfície x aprofitament
Si no hi ha edificabilitat
‘media ponderada polígon fiscal’
Canvi important amb la filosofia de valoracions sòl urbanitzat:
• Llei 8/2007
V.sòl = VR mercat x superfície x aprofitament
(mètode residual)

Si no hi ha edificabilitat
‘media ámbito espacial homogéneo’

El canvi de metodologia ha suposat un increment molt notable del
preu just de les expropiacions en sòl urbà.
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS (ley 8/2007)
“Desde la Ley de 1956, la legislación del suelo ha establecido ininterrumpidamente

un régimen de valoraciones especial que desplaza la aplicación de los criterios
generales de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Lo ha hecho recurriendo a
criterios que han tenido sin excepción un denominador común: el de valorar el suelo
a partir de cuál fuera su clasificación y categorización urbanísticas, esto es, partiendo
de cuál fuera su destino y no su situación real.
Se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía en tasar
la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los
poderes públicos. ”.

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
CRITERIS BÁSICS DE VALORACIÓ

• Es valora en funció de les
expectatives urbanístiques
• (residual dinàmic)

Es valora en funció de la situació real
(valor agrícola)
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
• Es valora en funció de les
expectatives urbanístiques

Es valora en funció de la
situació real

Exposició de motius de la Llei 8/2007:
“Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en
un futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y
categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones
básicas ya mencionadas:
-hay un suelo rural, esto es, aquél que no está funcionalmente integrado en la
trama urbana,
-y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y
adecuadamente transformado por la urbanización.
Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el segundo
dicha naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha
hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios de valoración establecidos
persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor
de sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma
situación”.

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
• Es valora en funció de les
expectatives urbanístiques

Es valora en funció de la
situació real

• Es valora amb independència de les classes de sòl
“La clasificación no es necesaria per fixar los criterios legales de valoración
del suelo. Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al
legislador estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los
valores del suelo, ....”

• Es parteix de les 2 situacions bàsiques del sòl:
- sòl rural:

- no subjecte a transformació urbanística
- subjecte a transformació urbanística

- sòl urbanitzat

- sin edificar
- edificat o en curs d’edificació
- subjecte a transformació urbanística
(reforma o renovació de la urbanització)
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Disposició addicional 1ª del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

Situacions bàsiques de sòl
A l'efecte de l'aplicació del Text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i també amb la finalitat de determinar les actuacions
de transformació urbanística de què són susceptibles els terrenys, com també els drets
i els deures dels seus i seves titulars, s'entén que:
1. Es troben en la situació bàsica de sòl rural:
.a) Els terrenys que estan classificats pel planejament urbanístic general com a sòl no
urbanitzable o que tenen aquesta condició d'acord amb la disposició transitòria
cinquena.1 de la Llei d'urbanisme.
.b) Els terrenys que estan classificats pel planejament urbanístic general com a sòl
urbanitzable o que tenen aquesta condició en virtut de la disposició transitòria
segona.2 de la Llei d'urbanisme. Aquests terrenys mantenen la situació de sòl
rural mentre no s'hagi acabat l'actuació d'urbanització.
.c) Els terrenys que no tenen el caràcter de sòl urbanitzat.

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
• Es valora en funció de les
expectatives urbanístiques

Es valora en funció de la
situació real

Disposició addicional 1ª del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
2. Es troben en la situació bàsica de sòl urbanitzat, en tot cas:
.a) Els terrenys classificats pel planejament urbanístic general com a sòl urbà consolidat

que reuneixin els requisits que estableix l'article 30 de la Llei d'urbanisme o que tenen
aquesta condició d'acord amb la disposició transitòria quarta.1 de la Llei d'urbanisme per
reunir els serveis urbanístics bàsics que estableix l'article 27.1 de la Llei d'urbanisme.
.b) Els terrenys classificats pel planejament urbanístic general com a sòl urbà no consolidat
que reuneixin els serveis urbanístics bàsics que estableix l'article 27.1 de la Llei
d'urbanisme, i també els terrenys que tenen la condició de sòl urbà no consolidat en virtut
de la disposició transitòria primera.1 de la Llei d'urbanisme o d'acord amb la disposició
transitòria quarta.1 de la Llei d'urbanisme, per reunir els esmentats serveis urbanístics
bàsics.
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
NOVA METODOLOGIA DE VALORACIÓ:
Llei del sòl 6/1998

Llei del sòl vigent

• Valoració cadastral

Valoració de mercat

• Valoració additiva

Valoració conjunta

(immobles edificats)

• Valor del sòl Ponència cadastral

Mètode Residual

(immobles no edificats)

• Finques

rústiques:

Mètode comparació de mercat

Mètode capitalització
de rendiments

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
NOU REGLAMENT DE VALORACIONS (RD 1492/2011, de 24 de octubre) :
-DESPROPORCIÓ DEL CONTINGUT DEL REGLAMENT
- VALORACIÓ RURAL:
- INDEMNITZACIONS ART.25 i 26:
- VALORACIO URBANITZAT:

10 pàgines ; 12 articles
2 pàgines; 2 articles
6 pàgines; 9 articles

-VALORACIÓ DEL SÒL RURAL: excessivament complexa i sobrevalora
-MÈTODES CLÀSICS DE VALORACIÓ (M. Residual Estàtic i M. de
Comparació, M. Capitalització de rendiments en sòl rural).
Es defineixen de nou, i no aporten millores en relació a la O.M. ECO/805/2003

-DEFINEIX DE MANERA MÉS PRECISA L’EDIFICABILITAT
-NO SOLUCIONA ELS PROBLEMES D’APLICACIÓ DE LA LLEI. Exemples:
- No defineix la Frontera entre Sòl urbanitzat / sòl rural en sòl urbà.
- Expropiació parcial sense afectar a l’edificabilitat de la finca
- Deducció del valor de mercat de les indemnitzacions per lloguers
- Valoració segons ‘situación de origen’
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
RDL 2/2008

REGLAMENT

Valoració de mercat
Mètode de comparació

Valoració de mercat
Mètode de comparació

- segons ECO/805/2003

segons Reglament

Mètode Residual Estàtic

Mètode Residual Estàtic
segons Reglament

segons ECO/805/2003

Vv
 Vc
K

VR = Vv (1-b) - ∑Costos

VRS 

Edificabilitat mitjana

Edificabilitat mitjana

(no defineix si EBRUTA o ENETA)
EM 



Ei  Si  VRSi
VRS r
SA  SD

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
1. INTRODUCCIÓ A LES VALORACIONS A EFECTES EXPROPIATORIS
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓ APLICABLE
LLEI 6/98
LLEI 8/2007 (ACTUAL RDL 7/2015)
SÒL RURAL / SÒL URBANITZAT
MÈTODES DE VALORACIÓ
QUADRE RESUM SITUACIONS DE VALORACIÓ

2. VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT
•
•

VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT NO EDIFICAT. MÈTODE RESIDUAL
VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT EDIFICAT.
MÈTODE DE COMPARACIÓ /M. RESIDUAL

3. VALORACIÓ DEL SÒL RURAL
•
•

VALORACIÓ ADDITIVA
CAPITALITZACIÓ DE RENDIMENTS

4. VALORACIÓ DEL SÒL SUBJECTE A TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA
•
•

INDEMNITZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS DE NOVA URBANITZACIÓ
INDEMNITZACIÓ DE LA INICIATIVA I LA PROMOCIÓ
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
art. 24 RD 2/2008 Valoració del sòl urbanitzat
Art. 24.1 SUELO URBANIZADO NO EDIFICAT
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que
la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en
situación de ruina física:
(cas PARCEL.LES EDIFICABLES)
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a
la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de
vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio
máximo en venta o alquiler.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según
el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la
edificabilidad prevista.

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Art. 24.1 SUELO URBANIZADO NO EDIFICADO

24la valoración
RD 2/2008
Valoració
sòl
urbanitzat
1.art.
Para
del suelo
urbanizadodel
que no
está
edificado, o en que la
edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de
ruina física:
(cas PARCEL.LES SENSE EDIFICABILITAT )
a) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la
ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso
mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y
tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
A CATALUNYA:
Abans Reforma Llei d’Urbanisme 3/2012, de 22 de febrer:
si no estan inclosos en cap àmbit d’ actuació urbanística ni en cap àmbit de
referència de planejament urbanístic a efectes de valoració, el corresponent al
Polígon Fiscal en que estigui inclòs. (D.LLEI 1/2007, de mesures urgents en
matèria urbanística)

Després Reforma Llei d’Urbanisme Llei 3/2012 (modificació D. Add.3ª):
En el cas de terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública
que no estiguin compresos en cap àmbit d’actuació urbanística, es considera
com a àmbit espacial homogeni cadascuna de les zones d’assignació d’usos
detallats, públics i privats, que el pla d’ordenació urbanística municipal delimita
en sòl urbà (art.65bis)
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Mètode residual estàtic (art. 22 Reglament de Valoracions)

CÀLCUL AMB DIFERENTS USOS:
V solar = Sup. Edif. (resid.) x VR (resid.) +Sup. Edif. (comerc.) x VR (comerc.) + etc.

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Càlcul de l’ aprofitament de l’àmbit espacial homogeni
(cas PARCEL·LES SENSE EDIFICABILITAT)

EM 
EM=
Ei =
Si=



Ei  S i  VRSi
VRS r
SA  SD

Edificabilitat mitjana de l’àmbit espacial homogeni (m2 sostre/ m2 sòl)
Edificabilitat de cada parcel·la (m2 sostre/ m2 sòl)
Superfície de sòl de cada parcel·la (m2 sòl)

VRSi= Valor de repercussió corresponent a l’ús assignat a cada parcel·la (€/ m2 st)
VRSr= Valor de repercussió corresponent a l’ús de referència adoptat per a legislació
urbanística per comparar amb la resta d’usos (€/ m2 st)

SA=
SD=

Superfície de sòl de l’àmbit espacial homogeni -polígon fiscal- (m2 s)
Superfície de sòl dotacional públic existent en el àmbit espacial homogeni (m2 s)

(No comptabilitzar equipaments privats, ni sistemes pendents)
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Mètode residual estàtic (art. 22 Reglament de Valoracions)

VRS 

Vv
 Vc
K

Vv=

Valor de Venda de l’ús considerat del producte immobiliari acabat,
calculat sobre la base d’un estudi de mercat estadísticament significatiu.

Vc=

Cost execució material + Despeses i Benefici Industrial (cost contracta)
+ Tributs que graven la construcció
+ honoraris professionals projectes i direccions
(arquitecte, arquitecte tècnic, activitats, telecomunicacions, geotècnic, etc.)
+ altres despeses necessàries (notaria, registre, impostos no recuperables
compra del solar, etc.)

K=

Totalitat de despeses generals, inclòs finançament, gestió i promoció, així com
beneficis normals de promoció.

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Mètode residual estàtic (art. 22 Reglament de Valoracions)

VRS 
K= 1,4:

Vv
 Vc
K

- cas general:
Pondera la totalitat de despeses generals, inclòs finançament,
gestió i promoció, així com beneficis normals de promoció.

K de 1,2 a 1,4 :

- parcel·les per a unifamiliars en municipis d’escassa dinàmica
- parcel·les per a Habitatges Protegits (HPO, HPC)
- Naus industrials
- edificis en explotació econòmica
(motius que justifiquin reduir les despeses generals tals com la tipologia i
qualitat o una menor dinàmica de mercat).

K de 1,4 a 1,5 :

- extraordinària localització
- forta dinàmica immobiliària
- alta qualitat de la tipologia
- termini previst comercialització, risc previsible
(altres motius que justifiquin augmentar les despeses generals)
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS

VRS 

Vv
 Vc
K

Q.Alta Q.Mitj Q.Senz Plurif.luxe Plurif. Mitjan Plurif. Senz
Valor de venda (€/m2 c)
Coeficient 'K'
BEC 4art T 2015
Cost de Construcció Contracta

HPO RE

HPO RG

HPC

6.000,00

3.500,00

2.500,00

1.398,51

1.591,19

2.461,38

1,45

1,4

1,4

1,2

1,25

1,4
853,37

1.579,52

1.111,64

853,37

834,84

834,84

Seguretat i Salut + control q.

2,0%

2,0%

31,59

22,23

17,07

16,70

16,70

17,07

Honoraris professionals

14,0% 12,0% 10,0%

221,13

133,40

85,34

83,48

83,48

85,34

Permisos i taxes

4,0%

3,5%

3,0%

63,18

38,91

25,60

25,05

25,05

25,60

Assegurança desenal

4,0%

3,5%

3,0%

63,18

38,91

25,60

25,05

25,05

25,60

altres despeses

3,0%

3,0%

3,0%

47,39

33,35

25,60

25,05

25,05

25,60

Cost de Constr. + Despeses

2.005,99

1.378,43

1.032,58

1.010,16

1.010,16

1.032,58

Valor de repercussió (€/m2 st)

2.131,94

1.121,57

753,14

155,27

262,80

725,55

36%

32%

30%

11%

17%

29%

2,0%

% VR / VV

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
art. 24

Valoració del sòl urbanitzat

Art. 24.2 SUELO EDIFICADO

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la
tasación será el superior de los siguientes:
a) - El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la
edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método
de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la
edificación existente o la construcción ya realizada.
a) El determinado por el método residual del apartado 1 de este
artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de
la edificación existente o la construcción ya realizada.
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Taxació conjunta de sòl i edificació. Mètode de comparació

(art. 24 Regl.)

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Taxació conjunta de sòl i edificació. Mètode de comparació

(art. 24 Regl.)

Homogeneïtzació de valors
En aquells casos en què no hi hagi suficients comparables (idèntics) que satisfacin la
totalitat de les condicions de semblança o equivalència bàsica que estableix l'apartat
anterior, es poden utilitzar tècniques d'homogeneïtzació de preus que considerin:
• atributs relatius a la localització
• altres condicions de semblança : ús, superfície, qualitat, antiguitat i conservació, etc.
• altres circumstàncies que, de manera degudament justificada, puguin produir
diferències significatives de valor.
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Taxació conjunta de sol i edificació. Mètode de comparació

(art. 24 Reglament)

Els informes tècnics de valoració:
Han de incloure:
- la documentació relativa a la selecció dels comparables.
- els criteris d'homogeneïtzació utilitzats per a la seva correcció

Aquesta informació ha de ser suficientment precisa per poder justificar, de forma
independent, els valors estimats de mercat determinats en les taxacions que, si
s'escau, hagin estat realitzades per les parts.
Importància dels informes de valoració, sobre tot si arriba al contenciós.
Necessitat de convèncer a un tercer mitjançant l’informe tècnic (mostres de
mercat, metodologia aplicada, etc.)

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS

225.000 €

coef.

coef.

coef.

coef.

coef.

valor

Hom.4
1

Hom.5
0,9

Hom.6
1,06

Hom.7
1

Hom.8
1

Hom.9
1

homog.
2.862,00

qualitat

coef.

antiguitat / conserv.
segons formula

data informació testim

PREU (€)

gravàmens

60

superficie

coef.
coef. coef.
coef.
of./dema PREU €/M2 Hom.1 Hom.2 Hom.3
€/M2
3.750 €
0,8
3.000,00
1
1
1

PREU
OP. SITUACIÓ SUP. M2

(art. 24 Reglament)

tipologia

configuració parcel.la

ús

localització

coef. de 0,7 a 1

Taxació conjunta de sol i edificació. Mètode de comparació

1

carrer A

2

carrer B

90

300.000 €

3.333 €

0,8

2.666,67

1

1

1

1

1

0,94

1

1

1

2.506,67

3

carrer C

85

280.000 €

3.294 €

0,8

2.635,29

1

1

1

1

1

1,09

1

1

1

2.872,47

4

carrer D

70

230.000 €

3.286 €

0,8

2.628,57

1

1

1

1

1

0,86

1,1

1

1

2.486,63

5

carrer E

80

250.000 €

3.125 €

0,8

2.500,00

1

1

1

1

1

0,94

1,1

1

1

2.585,00

6

carrer F

100

290.000 €

2.900 €

0,8

2.320,00

1

1

1

1

1,05

1,06

1

1

1

2.582,16

2.625,09

promig

2.649,15

a) Localització
b) Ús
c) Configuració geomètrica de la parcel.la.
d) Tipología i paràmetres urbanístics bàsics.
e) Superficie.
f) Antiguitat i estat de conservació.
g) Qualitat de l' edificació.
h) Gravàmens o càrregues que condicionen el valor atribuible al dret de propietat.
i) Data de presa de dades del comparable.

14

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Taxació conjunta de sol i edificació. Mètode de comparació

(art. 24 Reglament)

Homogeneïtzació per
antiguitat i conservació

Vv Valor venda testimoni
F

Factor V.construcc/ V.mercat

2.732,00

coef. homog.

0,40

antig.conserv.

ß Coef. Antig. Conserv. Immoble a valorar
ßi Coef. Antig. Conserv. Testimoni

0,0550

antiguitat 10 anys / conservacio normal

0,1950

antiguitat 30 anys / conservcion normal

Vv' V.venda testimoni homogeneitzat

2.897,93

Vv Valor venda testimoni
F

Factor V.construcc/ V.mercat

1,06

2.833,00

coef. homog.

0,40

antig.conserv.

ß Coef. Antig. Conserv. Immoble a valorar
ßi Coef. Antig. Conserv. Testimoni

0,1950

antiguitat 30 anys / conservcion normal

0,0550

antiguitat 10 anys / conservacio normal

Vv' V.venda testimoni homogeneitzat

2.670,78

0,94

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
Taxació conjunta de sol i edificació. Mètode de comparació

(art. 24 Reglament)
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
1. INTRODUCCIÓ A LES VALORACIONS A EFECTES EXPROPIATORIS
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓ APLICABLE
LLEI 6/98
LLEI 8/2007 (ACTUAL RDL 7/2015)
SÒL RURAL / SÒL URBANITZAT
MÈTODES DE VALORACIÓ
QUADRE RESUM SITUACIONS DE VALORACIÓ

2. VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT
•
•

VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT NO EDIFICAT. MÈTODE RESIDUAL
VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT EDIFICAT.
MÈTODE DE COMPARACIÓ /M. RESIDUAL

3. VALORACIÓ DEL SÒL RURAL
•
•

VALORACIÓ ADDITIVA
CAPITALITZACIÓ DE RENDIMENTS

4. VALORACIÓ DEL SÒL SUBJECTE A TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA
•
•

INDEMNITZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS DE NOVA URBANITZACIÓ
INDEMNITZACIÓ DE LA INICIATIVA I LA PROMOCIÓ

VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS

Art. 36.3
Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las
plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre
que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o
rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta
en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes.
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art. 36

VALORACIÓN EN EL SUELO RURAL

Capitalització de la renda anual
«1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 23, se utilizará como tipo de capitalización el
valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la
rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres
años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración.»
Modificació RD 2/2008: Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras

V .Rústico 

renta anual de la tierra
r
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art. 13

del Reglament

Capitalització de la renta anual:

V

n 
Rn
Ri
R1
R2


...



1
2
n
i
(1  r ) (1  r )
(1  r )
i 1 (1  r )

Font: Banco de España. Boletín Estadístico.
Obligaciones del Estado a 30 años
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Annex I del Reglament

Tipus de Capitalizacio r2: Coeficients correctors del tipus de
capitalització en explotacions agropecuàries i forestals.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terres labor secà i explotacions cinegètiques extensives
Terres labor regadiu
Hortalisses aire lliure
Cultius protegits regadiu
Fruiters cítrics
Fruiters no cítrics
Vinya
Oliverar
Plataneda
Prats naturals secà
Prats naturals regadiu
Pastures
Altres explotacions agropecuàries
Explotacions forestals

art. 36

0,49
0,78
0,78
0,78
0,61
0,72
0,59
0,43
0,75
0,39
0,39
0,51
0,64
0,58

VALORACIÓ EN EL SÒL RURAL

Valor màxim=

valor de explotació x coef. ≤ 2
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VALORACIÓ A EFECTES EXPROPIATORIS
1. INTRODUCCIÓ A LES VALORACIONS A EFECTES EXPROPIATORIS
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓ APLICABLE
LLEI 6/98
LLEI 8/2007 (ACTUAL RDL 7/2015)
SÒL RURAL / SÒL URBANITZAT
MÈTODES DE VALORACIÓ
QUADRE RESUM SITUACIONS DE VALORACIÓ

2. VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT
•
•

VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT NO EDIFICAT. MÈTODE RESIDUAL
VALORACIÓ DEL SÒL URBANITZAT EDIFICAT.
MÈTODE DE COMPARACIÓ /M. RESIDUAL

3. VALORACIÓ DEL SÒL RURAL
•
•

VALORACIÓ ADDITIVA
CAPITALITZACIÓ DE RENDIMENTS

4. VALORACIÓ DEL SÒL SUBJECTE A TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA
•
•

INDEMNITZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR EN ACTUACIONS DE NOVA URBANITZACIÓ
INDEMNITZACIÓ DE LA INICIATIVA I LA PROMOCIÓº

Es valora en funció de la
situació real
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art. 38

INDEMNIZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR
EN ACTUACIONS DE NOVA URBANIZACIÓ

El sòl en situació rural subjecte a transformació urbanística, la privació de
la facultat de participar en la execució de les actuacions de nova
urbanització s’haurà d’indemnitzar.

La quantitat te caràcter d’ indemnització i no forma part del valor del sòl:

Valoració= V. sòl rural + Indemnització (art. 38 o 39)

art. 38 INDEMNIZACIÓ DE LA FACULTAT DE PARTICIPAR
EN ACTUACIONS DE NOVA URBANIZACIÓ

1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de
nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la
actuación y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo
correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia.
b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio
de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del
suelo o reduciendo su edificabilidad.
c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos
antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para
dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas
imputables a la Administración.
d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al
ejercicio de la facultad.
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Valoració d’Actuacions de nova urbanització

2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la
actuación o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo
porcentaje que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
para la participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo
previsto en la letra b del apartado primero del artículo 16 de esta Ley:
a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le
correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de
esta facultad.
a) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera
terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.

22

Valoració d’Actuacions de nova urbanització
art. 38

INDEMNIZACIÓ DE LA FACULTAD DE PARTICIPAR
EN ACTUACIONS DE NOVA URBANIZACIÓ

•Si s’impedeix el dret:
V. Indemnització= 5-15 (*) diferència (Vs urbanitzat – Vs rural)
•Si només s’alteren les condicions:
V. Indemnització= 5-15% (*) de la disminució de valor
(*) % que determina la legislació autonòmica por la cessió d’aprofitament

Sentència TC: 22/10/2015 (BOE 27/11/2015)
Inconstitucionalitat de la lletra a de l’art 25 (ara 38)
Remet al legislador que refaci el càlcul de la facultat de participar

Abans d’iniciar l’actuació:
• Despeses i costes incrementats per tasa lliure de risc + prima de risc.
(projectes, obres realitzades, indemnitzacions)
Amb l’actuació iniciada, el valor superior entre:
• Despeses i costos incrementats per tasa lliure de risc + prima de risc.
• Valor (entre 0 y 1) proporcional al grau d’execució de la urbanització:
•
Si s’impedeix la finalització:
% de obra (V. sòl urbanitzat – V. sòl d’origen)
•

Si únicament s’alteren les condicions:
Disminució del valor
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CAS PRÀCTIC
Expropiació de sistemes, clau 6, clau 9,
Com es valoren?

Sòl urbanitzat?
Sòl rural?
Sòl rural + indemnització art. 38

Disposició Transitoria 3ª RDL 7/2015
Sòl urbanitzable delimitat: es valora segons llei 6/1998
Es recupera de nou la D. Transitoria de la llei 8/2007, inicialment per 3 anys i posterioment
prorrogada a 5 anys.
Va finalitzar el maig del 2012.
A partir de l’octubre de 2015 torna a ser d’aplicació (RDL 7/2015).

2. Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en esta ley, exclusivamente los
terrenos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, concurran de forma cumulativa las tres
circunstancias siguientes:
a) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el
planeamiento hubiera establecido las condiciones para su desarrollo.
b) Que existiese una previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento, o en la
legislación de ordenación territorial y urbanística.
c) Que en el momento a que deba entenderse referida la valoración, no hubieran vencido los
plazos para dicha ejecución o, si hubiesen vencido, fuese por causa imputable a la Administración
o a terceros.
Dichos terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de
20 de mayo.
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Disposició Transitoria 3ª RDL 7/2015
Sòl urbanitzable delimitat: es valora segons llei 6/1998
La D.Transitoria 3ª remet a la llei 6/98, segons redacció de la Llie 10/2003,
de 20 de maig:
El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el
planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por
aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en
polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En el supuesto
de que la ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo se
obtendrá por aplicación de éstos a la superficie correspondiente. De dichos valores se
deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran
deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias.
En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias
catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas
tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo se determinará de
conformidad con el método residual dinámico definido en la normativa hipotecaria,
considerando en todo caso los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley.

Pèrdua de vigència de les Ponències: 10 anys
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TEXT REFÓS LLEI ESTATAL DE SÒL RDL 7/2015 (LS):
CATEGORÍA URBANÍSTICA
TRLLU. Disposició Addicional 1a

QUADRE RESUM VALORACIÓ DEL SÒL EN EXPROPIACIONS

SITUACIÓ FÍSICA
Sòl vacant

VR x Aprofitament urbanístic de parcel·la

(amb aprofitament del pla)
SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL

(art.30)

URBANITZAT*

MÈTODE
DE VALORACIÓ

VALORACIÓ

Sòl vacant

sense
aprofitament lucratiu

(ús i edificabilitat segons pla vigent)

VR x Aprofitament del entorno homogeni
(ús predominant i edificabilitat mitjana)

Major valor entre:

Immoble edificat

Residual Estàtic

art.37.1

( VR= VV / k - ∑costos )

Residual Estàtic

art.37.1

( VR= VV / k - ∑costos )

art.37.2

 Taxació conjunta: Sòl + edifici existent

- Comparació de mercat



- Residual Estàtic

Sòl vacant (sense valorar l’edifici)

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
(art.31)

Sòl vacant

Reforma o renovació
(art.70.2)

art.37.3

Major valor entre:

Immoble edificat

Nova urbanització

art.37.3

 Taxació conjunta: Sòl + edifici existent

- Comparació de mercat

 Sòl vacant en origen (sense valorar edifici)

- Residual Estàtic

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

SÒL RURAL

Capitalització de la renda

+ indemnitzacions art. 38 i 39LS**
Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

SÒL URBANITZABLE

Residual Estàtic
( VR= VV / k - ∑costos )

(ús i edificabilitat segons pla anterior)

SÒL
URBANITZAT*

(art.70.2)

VR x Aprofitament d’ origen

SÒL RURAL

(RDL 2/2008)

SÒL URBANITZABLE

(D.Transitoria3ª
RDL 7/2105)

DELIMITAT (art.33)

Capitalització de la renda

+ indemnitzacions art. 38 i 39 LS


VR cadastral x Aprofitament mig



VR mercat x Aprofitament mig

Ley 10/2003 y LRSV 6/1998:
Ponència cadastral si vigent
o Residual Dinàmic

SÒL URBANITZABLE
NO DELIMITAT (art.33)

SÒL RURAL

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

art.36

Capitalització de la renda

SÒL NO URBANITZABLE (art.32,47,51)

SÒL RURAL

Aprofitament rústic o de l’ús legal existent

art.36

Capitalització de la renda

* El concepte de “sòl urbanitzat” s’ ha d’ entendre des de les regles de la legislació urbanística, Disposició Addicional 1ª del TRLLU.
Si la urbanització no està completa, a la valoració s’han de descomptar els deures i càrregues pendents (art. 37.1 LS).
Es valora com a sòl vacant si té edificacions il·legals o en ruïna física (art. 37.1 LS).
** Interpretació, no indicat a la llei

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Ponente: Mª Inmaculada Ruiz Flores
JEFA DE ÁREA DE INSPECCIÓN
G.R.C. de Barcelona-Catalunya

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES

Normativa catastral
Clasificación de bienes inmuebles. Novedades legislativas.
Procedimientos de valoración colectiva
Valoración catastral
Actualización de valores catastrales
Comunicaciones y colaboración entre el catastro y las entidades locales
Aplicaciones de carácter fiscal de los valores catastrales

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Normativa catastral

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI)
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Normativa catastral

Actualización de valores catastrales por Leyes de presupuestos.
Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de
valoración y el cuadro marco de valores del suelo y las construcciones para determinar el valor
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración
a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del TRLCI.
Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba el modulo de valor M para la
determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana en las valoraciones catastrales.
Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre, por la que se fija el coeficiente de referencia al
mercado (RM) para los bienes inmueble de características especiales.
(Orden de 18 de diciembre de 2000 y Orden de 14 de octubre de 1998 para ponencias anteriores)

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Clasificación de bienes inmuebles. Novedades legislativas.
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 6, 7 y 8 del TRLCI.
A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de BIEN INMUEBLE la parcela o
porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por
una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad
de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho
ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan
sobre el inmueble.
Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en:
- Bienes inmuebles URBANOS
- Bienes inmuebles RÚSTICOS
- Bienes inmuebles de CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ESPECIALES.
El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Clasificación de bienes inmuebles. Novedades legislativas.
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 6, 7 y 8 del TRLCI.
Se entiende por SUELO DE NATURALEZA URBANA
URBANA:
a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizado.
b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la
situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales
delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o
pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable. (según redacción dada por
la Ley 13/2015, de 24 de junio)
c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de
población.
d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados.
e) El suelo ya transformado por contar con servicios urbanos.
f) El que esté consolidado por la edificación.
Se entiende por SUELO DE NATURALEZA RÚSTICA aquel que no sea de naturaleza urbana
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de
características especiales.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
NATURALEZA DEL SUELO
RÚSTICA

SUELO NO
URBANIZABLE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUELO
URBANIZABLE
*Valor por
LOCALIZACIÓN

NO PROGRAMADO (SUNP)
NO DELIMITADO (SUND)
NO SECTORIZADO (SUNS)
…

Ley 13/2015
SIN

PROGRAMADO (SUP)
DELIMITADO (SUD)
SECTORIZADO (SUS)
…

Ordenación Detallada
(PEU, PPU, PMU, PPUD)

CON

7.2.b)

Ordenación Detallada
(PEU, PPU, PMU, PPUD)

UNIDAD DE ACTUACIÓN (UA)
SUELO
URBANO

(sin sistema de actuación urbanística)

NO URBANIZADO (NU)

(con sistema de actuación urbanística aprobado)

URBANIZADO (UU)

(con sistema de actuación urbanística ejecutado)

URBANA

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Procedimientos de valoración colectiva
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 24 a 29 del TRLCI.
El PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN COLECTIVA de bienes inmuebles podrá iniciarse de oficio
o a instancia del ayuntamiento, cuando para una pluralidad de bienes inmuebles se pongan de
manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base
para la determinación de los valores catastrales vigentes, sea como consecuencia de una
modificación en el planeamiento o de otras circunstancias.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Procedimientos de valoración colectiva
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 24 a 29 del TRLCI.
PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL Y PARCIAL
PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL:
Requieren la aprobación de una Ponencia de Valores TOTAL.
üSe observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de
valores.
üSólo pueden llevarse a cabo una vez transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de los
valores catastrales derivados del anterior PVCG y se realizará, en todo caso, a partir de los 10
años desde dicha fecha.
PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER PARCIAL:
üRequieren la aprobación de una Ponencia de Valores de carácter parcial.
üDebe de garantizar la coordinación de los nuevos valores catastrales con los del resto de los
inmuebles del municipio.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Procedimientos de valoración colectiva
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 24 a 29 del TRLCI.
PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL Y PARCIAL
PONENCIAS DE VALORES: CONTENIDO Y CLASES.
Son documentos administrativos que recogen los criterios, módulos de valoración,
planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para la determinación del valor catastral.
ÁMBITO Y CLASES: Las Ponencias de Valores serán, por regla general, de ámbito municipal,
salvo que las circunstancias justifiquen una extensión mayor.
Las Ponencias de Valores podrán ser:
- TOTALES
TOTALES:: se extienden a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase (urbanos,
rústicos).
- PARCIALES
PARCIALES:: se circunscriben a bienes de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos
discontinuas o fincas, o a inmuebles con características constructivas que requieran una
valoración singularizada.
- ESPECIALES (para BICES).

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Procedimientos de valoración colectiva
RÉGIMEN JURÍDICO: Art. 30 y Dis posiciones Transitorias 2ª y 7ª del TRLCI.
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE VALORACIÓN COLECTIVA
SUPUESTOS: El art. 30 del TRLCI establece una serie de supuestos en los que los PVC no
requerirán la aprobación de una nueva ponencia de valores:
- Modificaciones de planeamiento que supongan variaciones en el aprovechamiento
urbanístico o en el uso de los bienes inmuebles.
- Modificaciones o desarrollos de planeamiento que supongan que los suelos adquieren la
consideración de suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.
- Ajuste del valor catastral de los suelos urbanizables a los Módulos específicos es tablecidos
por Orden Ministerial.
- Proyectos de reparcelación en suelo urbanizable.
- Anulación o modificaciones de planeamiento que supongan que el suelo pierda la
consideración de suelo de naturaleza urbana.
- Aprobación o modificación de planeamiento que se clasifiquen suelos como urbanizables y se
incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con ordenación
detallada, los inmuebles rústicos afectados se valorarán considerando su localización.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Procedimientos de valoración colectiva
RÉGIMEN JURÍDICO: Art. 30 y Disposiciones Transitorias 2ª y 7ª del TRLCI.
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE VALORACIÓN COLECTIVA
REFERENCIA AL SUPUESTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 7ª:
Tiene por objeto el cambio de naturaleza de aquellos suelos urbanizables que no cuenten con
ordenación detallada y pormenorizada y que, por tanto, su consideración como bienes de
naturaleza urbana ya no se acomoda a la redacción dada al art. 7. 2 b) TRLCI por la Ley 13/2015,
debiendo pasar a tener naturaleza rústica.
En este caso se valorarán considerando su localización. Su efectividad tendrá lugar el 1 de enero
del año en que
se inicie el procedimiento.
PROCEDIMIENTO:
- El procedimiento se inicia mediante acuerdo que se publicará por edicto en la Sede
Electrónica del Catastro.
- Los actos dictados como consecuencia de estos procedimientos se notificarán de conformidad
con lo dispuesto en el art. 17 TRLCI.
- El plazo máximo para realizar la notificación de la resolución expresa es de 6 meses a contar
desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Procedimientos de valoración colectiva
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 24 a 29 del TRLCI.
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE VALORACIÓN COLECTIVA
COLABORACIÓN E INTERVENCIÓN MUNICIPAL: En el supuesto de la Disposición Transitoria 7ª
se establece específicamente el deber de los ayuntamientos de suministrar a la Dirección
General del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectados.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Valoración catastral
El VALOR CATASTRAL es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los
datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el
valor catastral de las construcciones. (Art. 22 del TRLCI)
Valor Catastral = Valor Catastral del Suelo + Valor Catastral de la Construcción
El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal
el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble
libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden del Ministro de Hacienda, un coeficiente
de referencia al mercado para los bienes de una misma clase. (Art. 23.2 del TRLCI)
Para la determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles urbanos
de un municipio, se parte del módulo de valor M y se obtiene para cada municipio un módulo
básico de repercusión de suelo (MBR) y un módulo básico de construcción (MBC) de acuerdo
con lo dispuesto en la Norma 6 del Real Decreto 1020/1993.
Estos módulos de valoración se establecen en la Ponencia de Valores Total del municipio una
vez verificados por la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria correspondiente.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Valoración catastral

A partir del módulo básico de repercusión se determinan las distintas Zonas de Valor del
municipio, distinguiendo entre zonas de valoración por unitario y zonas de valoración por
repercusión.
El suelo se valorará por aplicación del VALOR DE REPERCUSIÓN, euros por metro cuadrado
construido, de cada uso recogido en la zona de valor correspondiente, sobre:
- En el caso de suelo sin edificar, los metros cuadrados potenciales o construibles, calculados
con la edificabilidad que se considere.
- En el caso de suelo edificado, los metros cuadrados realmente construidos.
El suelo ubicado en una zona de VALOR UNITARIO se valorará, con carácter general, por
aplicación del valor unitario establecido en dicha zona a los metros cuadrados de suelo.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Valoración catastral

La Norma 10 del Real Decreto 1020/1993 establece una serie de COEFICIENTES CORRECTORES
DEL VALOR DE SUELO en función de si la valoración del mismo se realiza por repercusión o por
unitario.
Suelo valorado por repercusión: - Parcelas con varias fachadas a vía pública.
- Longitud de fachada
Suelo valorado por unitario:

- Parcelas con varias fachadas a vía pública.
- Longitud de fachada
- Forma irregular
- Fondo excesivo
- Superficie distinta a la mínima.
- Inedificabilidad temporal
- Afección a suelos destinados a construcción de viviendas
sometidas a regímenes de protección pública

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Valoración catastral

El VALOR DE UNA CONSTRUCCIÓN será el resultado de multiplicar la superficie construida por
el precio unitario obtenido a partir de aplicar al módulo básico de la construcción (MBC),
recogido en la ponencia de valores correspondiente, el coeficiente de la Norma 20 del Real
Decreto 1020/1993 que corresponda, y por los coeficientes correctores del valor de las
construcciones definidos en la Norma 13 resulten de aplicación.
En la Norma 20 del citado Real Decreto se establece una tipificación de las construcciones en
función del uso, clase, modalidad y categoría de las mismas, estableciendo un coeficiente de
aplicación para cada una de ellas.
En la Norma 13 se recogen los siguientes coeficientes correctores:
- Antigüedad de la construcción
- Estado de conservación

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Valoración catastral

Finalmente el valor catastral individualizado de un bien inmueble sería el siguiente:
Valor Catastral = (Valor Suelo + Valor Construcción) x coef Norma 14 x GB x RM
Los coeficientes de la Norma 14 son aquellos que tienen en cuenta determinadas
características intrínsecas y extrínsecas de los inmuebles que afectan de igual forma al suelo y a
las construcciones y son los siguientes:
- Depreciación funcional o inadecuación.
- Viviendas y locales interiores
- Fincas afectadas por cargas singulares.
- Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco.
- Apreciación o depreciación económica.
El componente de gastos y beneficios (GB) viene definido en la Norma 16 del Real Decreto
1020/1993 y, en concreto, en la ponencia de valores del municipio.
Por último, resulta de aplicación el coeficiente de referencia al mercado (RM).

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Actualización de valores catastrales
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 32.2 del TRLCI.
Los ayuntamientos pueden solicitar la aplicación de coeficientes de actualización de los valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos de su municipio, en función del año de
entrada en vigor de la correspondiente Ponencia de valores total del municipio, si se
cumplen los siguientes requisitos:
a) Que hayan transcurrido 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales
derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los
que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre
que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes
en el municipio.
c) Que la solicitud del ayuntamiento se comunique a la DGC antes del día 31 de mayo del
ejercicio anterior a aquel para el que se solicite la aplicación de los coeficientes.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Actualización de valores catastrales
RÉGIMEN JURÍDICO: Arts. 32.2 del TRLCI.
PROCESO
PROCESO::
1º. Antes del 30 de abril de cada año la Gerencia informará a los ayuntamientos a los que
pueda ser aplicable la medida, de los coeficientes de incremento o decremento que se
prevé incorporar a la Ley de Presupuestos Generales para el año siguiente.
2º. El ayuntamiento puede solicitar la aplicación de la actualización antes del 31 de mayo de
cada año, mediante un escrito suscrito por el Alcalde y dirigido a la DGC.
3º. La DGC comprobará que se den los requisitos mencionados y emitirá un informe.
4º. El Ministro de Hacienda y Función Pública, antes del 30 de septiembre de cada año, aprueba
mediante Orden Ministerial, la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización en el año siguiente.
5º. La LPGE de cada año aprueba los coeficientes de actualización a aplicar.
6º. Los coeficientes correspondientes se aplicarán a partir del 1 de enero del año en que han de
surtir efectos.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Comunicaciones y colaboración entre el catastro y las entidades locales
RÉGIMEN JURÍDICO: Art. 14.c del TRLCI, art. 204 de la Ley Hipotecaria y arts. 35 y 36 del RD
417/2006.
COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCENTRACIÓN, DESLINDE, EXPROPIACIÓN O
URBANISMO
OBJETO: Son las comunicaciones que las Administraciones actuantes deben formalizar ante
Catastro en los supuestos de:
— CONCENTRACIÓN PARCELARIA
— DESLINDE ADMINISTRATIVO
— EXPROPIACIÓN FORZOSA
— LOS ACTOS DE PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN URBANÍSTICOS

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Comunicaciones y colaboración entre el catastro y las entidades locales
RÉGIMEN JURÍDICO: Art. 14.c del TRLCI, art. 204 de la Ley Hipotecaria y arts. 35 y 36 del RD
417/2006.
COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCENTRACIÓN, DESLINDE, EXPROPIACIÓN O
URBANISMO
ALCANCE Y EFECTOS: En el ámbito municipal son especialmente relevantes los actos de planeamiento
y gestión urbanística, entre los que se encuentran:
a) Modificaciones de planeamiento que supongan alteraciones en la naturaleza del suelo.
b) Proyectos de compensación, de reparcelación y de urbanización, o figuras análogas previstas en la
legislación autonómica.
c) Ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o derribo y aquellas otras que se deriven
del incumplimiento de la función social de la propiedad.
d)Ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones.
La obligación de comunicación que recae en la Administración actuante excluye la obligación de declarar
de los titulares.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Comunicaciones y colaboración entre el catastro y las entidades locales
RÉGIMEN JURÍDICO: Art. 14.c del TRLCI, art. 204 de la Ley Hipotecaria y arts. 35 y 36 del RD
417/2006.
COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCENTRACIÓN, DESLINDE, EXPROPIACIÓN O
URBANISMO
PLAZO Y OBLIGACIONES FORMALES: La Administración actuante debe de comunicar la
resolución de estos procedimientos, pero habrá de contener además la información gráfica y
alfanumérica necesaria para su tramitación (según la Orden EHA/3482/2006). La comunicación
comprenderá la correspondiente certificación administrativa expedida por el órgano actuante.
El plazo para realizar estas comunicaciones es de 2 meses contados:
- Modificaciones de planeamiento: a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de su aprobación definitiva.
- Proyectos de compensación y de reparcelación: a partir del día siguiente a la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente.
- Supuestos de ejecución subsidiaria: a partir del día siguiente a la fecha de su finalización.
- Ocupación directa de terrenos para dotaciones: a partir del día siguiente al de la formalización
del acta de ocupación.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Aplicaciones de carácter fiscal de los valores catastrales
El valor catastral es un valor administrativo que sirve de base, o se toma como referencia, en
relación con determinadas actuaciones se carácter fiscal de las Administraciones Públicas:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI):
El Catastro elabora el “Padrón”, que incluye: nombre y apellidos del propietario, ¾ NIF,
domicilio, situación, referencia catastral, valor catastral y base liquidable.
La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está compartida entre la DGC, que realiza la
gestión catastral, y los Ayuntamientos, que realizan la gestión tributaria del Impuesto.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana:
La base imponible se determina aplicando el % aprobado por el Ayuntamiento sobre el valor
del terreno fijado por la DGC. En caso de revisión catastral, ese valor se reduce un máximo del
60% durante los cinco años siguientes.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
Para los inmuebles urbanos, así como en el caso de los inmuebles rústicos con construcciones
no indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, excluida
la vivienda habitual y el suelo no edificado, se imputa como renta a efectos del IRPF:
- Con carácter general, el 2 por 100 sobre el valor catastral del inmueble.
- El 1,1 por 100 del valor catastral para aquellos inmuebles cuyo valor catastral haya sido
revisado, modificado o determinado mediante un PVC que haya entrado en vigor en el período
impositivo o en el plazo de los 10 períodos impositivos anteriores.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario:

LAS VALORACIONES CATASTRALES
Aplicaciones de carácter fiscal de los valores catastrales
Impuesto sobre el Patrimonio:
Se computa el mayor de estos tres: el valor catastral, el valor fijado por la CA a efectos de los
impuestos de transmisiones, Sucesiones y Donaciones o el precio o valor de adquisición.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales:
Se parte del valor real pero las CCAA pueden utilizar el valor catastral como medio de
comprobación multiplicándolo por determinados coeficientes.
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sessió
16/12/16

L’actualitat de l’habitatge públic
Les noves polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona.
Àngels Mira i Cortadellas, gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
La gestió tècnica i models de desenvolupament de l’habitatge públic.
Jordi Renom i Sotorra, gerent de VIMUSA, Habitatges Municipals de Sabadell.
Les polítiques metropolitanes d’habitatge.
Ramon M. Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Polítiques d’habitatge de
l’Ajuntament de
Barcelona
Àngels Mira Cortadellas
Gerent del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona

16 de desembre de 2016

DESCRIPCIÓ DE LA DEMANDA D’HABITATGE
CIUTAT 1,6 M / AMB 3 M / PIB 68.000 M€/ 11% aturats
Assentaments
Sense sostre
Llançaments
Sol·licitants d’HPO

500
1.000 (+ 2000)
2.400 ↑
53.889 (28.238 unitats familiars)
18.838 (vulnerabilitat econòmica severa) ↑

Habitatges principals 684.000 ↓

2

PROBLEMA Nº 1: CRISI = DESNONAMENTS (emergència habitacional)
• Segons les dades del Jutjat Degà de Barcelona es produeixen
2.400 llançaments cada any, el 80% per impagament del lloguer.
• Un bon indicador de l’evolució des de 2009 són els casos
tractats per la Mesa d’emergències.

Habitatges
d’emergència
adjudicats

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

75

140

138

177

213

198

319

Total

1.260
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PROBLEMA Nº 2:

GENTRIFICACIÓ

TURISME

INVERSIÓ ESPECULATIVA

AUGMENT DELS PREUS DE LLOGUER
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PROBLEMA Nº 3: SITUACIÓ DEL PARC D’HABITATGE PUBLIC
Habitatges de privats
Dades a tancament 31/12/2015

Contingents especials
GENT GRAN

Habitatges de lloguer protegit

Programa de
cessió

1.467
(1.210)

Convenis
amb EEFF

Total lloguer
social
Subvenció
expressa

12
2.636

Emergència social

1.029

118

10

Resta de lloguer protegit

8.026

Subvenció implícit

Parc lloguer protegit

10.522

Subvenció expressa e implícit

•

El total suposa poc més del 1,5% del total del parc d’habitatge de la ciutat, front al
15% que com a mínim disposen ciutats del nostre entorn europeu.

•

No inclou el parc d’HPO de venta encara qualificat, sobre el que el municipi no té
control.
5

PROBLEMA Nº 4: ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

•

Barcelona té avui un 21% de població major de 65 anys.

•

S’espera que aquest percentatge sigui del 27,4% l’any 2040.

•

Ni el mercat ni el estat tenen respostes sostenibles amb matèria habitacional per
abordar aquest fenomen.
6
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PROBLEMA Nº 5: HABITATGE BUIT I INFRAUTILITZAT
•

Segons un estudi realitzat l’abril de 2015, a Barcelona hi han 31.200 habitatges buits.

•

D’aquests, al voltant de 2.592 són propietat d’entitats financeres (segons dades del
Registre creat per la Generalitat en desenvolupament del Reial Decret 1/2015).

•

Altres enquestes estimen uns 80.000 habitatges buits.

No serà la "solució màgica", però s’han de tenir en compte amb el context
de les grans xifres:
•
•
•

11.000 lloguers del sector públic a preus sota el mercat
9.000 lloguers privats subvencionats
20.000 HPO encara qualificat

7

POLÍTIQUES D’HABITATGE: EIXOS CENTRALS

Sensibilització:
l’habitatge com a DRET BÀSIC.

8

Pla per al dret a l’habitatge 2016-2025
Reptes
1.

Reforçar la mediació i ajuts per facilitar l’accés i manteniment de l’habitatge

2.

Evitar la substitució d’habitatges i protegir als residents

3.

Incrementar el parc públic d’habitatge

4.

Mobilitzar una part del parc privat cap a l’habitatge assequible

5.

Promoure una rehabilitació que potenciï els habitatges i entorns vulnerables

6.

Garantir la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals

7.

Donar respostes habitacionals per el fenomen del envelliment de la població

Eixos estratègics
A- PREVENIR I ATENDRE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL
B- GARANTIR EL BON ÚS DE L’HABITATGE
C- AMPLIAR EL PARC ASSEQUIBLE
D- MANTENIR, REHABILITAR I MILLORAR EL PARC ACTUAL
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A- PREVENIR I ATENDRE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

A. PREVENIR I ATENDRE EMERGÈNCIA HABITACIONAL I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 2011-2015 2016-2020 2021-2025 TOTAL 2016-2025
Ajuts al pagament del lloguer i del deute dels habitatges del fons social
4.540.000 12.130.000 10.000.000
22.130.003
60% (2020) 90% (2025)
Seguiment municipal, desnonaments residència habitual i pers. vulnerables
Erradicació dels grans assentaments (a partir de 30 residents)
Habitatges destinats a persones sense sostre: Primer la llar
100
200
300
Creació d'un programa experimental públic de lloguer d'habitacions
100
200
300
Allotjaments acabats
Implantació de la tramitació electrònica

DATA

2018

data assoliment
allotjaments
data assoliment

Creació d'un web específic d'habitatge

2016

data assoliment

2019
2017

%
data assoliment

10
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A- PREVENIR I ATENDRE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

AJUTS AL LLOGUER
El setembre de 2015 es publica la primera convocatòria d’ajuts urgents al
pagament del lloguer amb fons exclusivament municipals: execució de 8 M€
Expedients /pressupost destinat ciutat de Barcelona any 2015 diferents línies d’ajuts.

El promig mensual d’ajut percebut per cada unitat familiar ha estat de 194,78 €

Es treballa per aconseguir una convocatòria única
(CHB = BCN + GenCat)
i oberta durant tot l’any

11
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A- PREVENIR I ATENDRE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

AJUTS AL LLOGUER
Comparativa de llars de Barcelona que reben alguna de les línies d’ajuts(any 2015)
Xarxa Oficines d’Habitatge.

Sant Martí;
Sant Andreu; 1,12%
1,26%

Ciutat Vella;
2,47%
Eixample;
0,78%

Nou Barris;
1,69%

SantsMontjuïc;
1,23%

HortaGuinardó;
1,19%
Gràcia; 1,50%

Les Corts;
Sarrià-Sant 1,13%
Gervasi;
0,56%

(*) 7.995 expedients aprovats i tramitats pel Consorci de
l’Habitatge de Barcelona durant l’any 2015. El total
d’expedients aprovats a Barcelona ciutat són 8.268.
12
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A- PREVENIR I ATENDRE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’EMERGÈNCIA
Principals canvis en el nou text aprovat pel Consorci de l’habitatge que va
entrar en vigor el 9 de setembre:
§ Es contemplen els casos sense títol legal d’ocupació d’habitatge
§ El text s’ajusta al que establia la Llei 24/2015 en quant a definició de situació
d’emergència:
•
•
•

S’incrementa el nivell d’ingressos màxim (es passa de l’1-2 IPREM al 2-3 IRSC)
No hi ha antiguitat en el padró (abans demanàvem 1 any, ara ens referim a
l’habitatge habitual –i s’entendrà segons es defineix a la Llei de l’IRPF: 6 mesos)
En casos d’impagament de renda de lloguer, aquesta ha de ser superior al 30% dels
ingressos, com sempre, però ara s’inclouen els consums en aquest còmput.

§ No es demana disposar d’un mínim d’ingressos
§ Únicament s’exigeix estar en possessió del permís de residència a la persona que figura
com a sol·licitant principal de la unitat de convivència
13
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A- PREVENIR I ATENDRE L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

UNITAT CONTRA L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

OBJECTIU: Actuació preventiva per aturar desnonaments i lluitar
contra l’exclusió residencial.
ü Durant el 2015 la UCER va atendre 1.092 desnonaments
ü Increment de les intervencions: a 31 de juliol de 2016 ja s’han atès 1.515 casos.
ü El 68% dels casos han estat per impagament del lloguer, 4% per impagament de la hipoteca i el
28% són a precari.

NOMBRE DE CASOS ATESOS GENER-JULIOL 2016
CONTROL DESNONAMENTS
PER RESOLUCIÓ

Ajornats/
Pet. Prórroga
Núm.
%

881
58,15%

Solució
Temporal
Serv.Soc./
79
5,21%

Solució Definitiva
Mesa
Lloguer
Emergències Social GT
188
12,41%

11
0,73%
505
33,33%

Mediació Solució
Ajuts Pròpia
148

158

9,77% 10,43%

Sense Sol./
Sense Inf.

Recuperació
Claus HPO

31

19

TOTAL
1515

2,05%

14
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B- GARANTIR EL BON ÚS DE L’HABITATGE

B. GARANTIR EL BON ÚS DE L'HABITATGE

2011-2015

Barris amb cens d'habitatges buits
Actuacions d'inspecció i sanció
Creació de l'Observatori de l'Habitatge
Publicació dels preus mitjos de lloguer de referència a la ciutat
% d'adjudicacions en obra nova
segons tipus d'habitatge amb
protecció pública
% d'adjudicacions en readjudicació
d'habitatge protegit i habitatges
provinents de borsa de lloguer,
compra i cessions, segons tipus
d'habitatge amb protecció pública

40
25.000

2021-2025 TOTAL 2016-2025
33
15.000

73
40.000

DATA / %
100%
2016
2017

barris
expedients
data assoliment
data assoliment

Lloguer social

1

10%

50%

40%

44%

%

Lloguer assequible

2

34%

31%

39%

36%

%

3

21%
44%
35%
84%

19%
81%
-

21%
79%
-

20%
80%
-

%
%
%

Dret de superfície
Lloguer total
Venda (inclou reallotjats)
Lloguer social

1

62%

50%

55%

%

Lloguer assequible

2

16%

38%

50%

45%

%

3

100%
-

100%
0%

100%
0%

100%
0%

%
%
%
data assoliment

Dret de superfície
Lloguer total
Venda (inclou reallotjats)
Creació d'un Servei d'acompanyament integral a l'habitatge

1

2016-2020

2017

habitatges les persones usuàries dels quals reben subvenció per al pagament lloguer (inclou habitatges dotacionals per a gent gran i persones vulnerables, però no joves)

2

inclou els habitategs dotacionals per a joves. Com a mínim el 30% dels habitatges de lloguer assequible es destinaran a menors de 35 anys.
3 com a mínim el 30% dels habitatges de dret de superfície es destinaran a menors de 35 anys.
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B- GARANTIR EL BON ÚS DE L’HABITATGE

CENS D’HABITATGE BUIT
OBJECTIU: Identificar els habitatges desocupats de la ciutat per tal de:
Ø
Ø
Ø
Ø

Activar el lloguer mitjançant el programa de captació
Iniciar expedients de disciplina
Comprovar les condicions dels edificis (façana, ascensor..)
Comprovació dels solars buits disponibles a la ciutat
Fase 1: Prova pilot a 4 barris de Franja Besòs: Trinitat Nova, Bon Pastor, Baró de Viver, El Besòs-Maresme

Juliol-octubre 2016
•Contractacions
necessàries
•Pla d’ocupacióBarcelona Activa
•Preparació
formularis i
planificació treball
de camp
•Suport tècnic

Juliol-octubre 2017
• Depuració
creuament de
bases de dades:
•Padró
•Cadastre
•Consum d’aigua

Setembre 2017
•Comunicació als
veïns i

Octubre-gener 2017
2017
•Treball de camp
•15 persones
•20.000 pisos
•Hipòtesi 5.000
habitatges buits
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B- GARANTIR EL BON ÚS DE L’HABITATGE

DISCIPLINA EN L’HABITATGE
Ø Control sobre l’acompliment del deure d’oferir
lloguer social com a condició per iniciar
procediments de desnonament per part dels grans
tenidors d’habitatge (aplicació de la llei 24/2015)
Ø Control de l’obligació dels grans tenidors de cedir
els habitatges buits al fons de lloguer social.
Ø Sancions habitatge buit en mans d’entitats
financeres (llei 18/2007)

Comunicacions rebudes de lloguer
social

120

Expedients sancionadors tramitats
(per no oferir lloguer social)

16

Comunicacions enviades
a entitats financeres
132

Expedients en preparació

118

Expedients
iniciats

Expedients iniciats

11

Expedients en tràmit

5

Ø Inhabitabilitat

89

Expedients iniciats

Ø Expedients sancionadors d’habitatge buit
Ø Infrahabitatge

Requeriments enviats

Expedients en tràmit

1.491

3

17
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B- GARANTIR EL BON ÚS DE L’HABITATGE

OBSERVATORI D’HABITATGE BCN (MET = AJUNT + AMB + DIBA + GHS)
OBJECTIU: Crear, en coordinació amb altres administracions, un observatori
que capti, produeixi i exploti les dades relacionades amb l’habitatge, que ens
permeti disposar d’un instrument per a definir i desplegar polítiques
públiques d’habitatge.

CALENDARI:
Juliol-setembre
2016
•Tramitació dels
acords/convenis
amb els
diferents
organismes
responsables i
fonts

Setembre-gener
2017
• Observatori
bàsic :
•base de dades
comuna: parc,
mercat..

Gener- juny 2017
•Observatori
ampliat
•Informes
personalitzats
per a cada
subscriptor

Març-juny 2017
•Aplicació web
•Comunicacióllançament

18
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C. AMPLIAR EL PARC ASSEQUIBLE
2011-2015 2016-2020 2021-2025 TOTAL 2016-2025
Total HPO i dotacionals previstos en planejaments en curs
6.697
12.000
Total HPO i dotacionals en reparcel·lacions aprovades
6.969
8.000
Total SOL disponible
13.666
20.000
PMHB: Habitatges dotacionals acabats
359
902
1463
2.368
PMHB: Habitatges de lloguer protegit acabats
36
1464
2350
3.855
PMHB: Habitatges per a afectats urbanístics acabats
442
473
915
PMHB: Habitatges en dret de superfície acabats
573
733
1027
1.761
Total d'habitatges protegits acabats PMHB
968
3.541
5.313
8.854
HPO en dret de superfície acabats en solars cedits a promotors socials
700
1150
1850
HPO acabats per cooperatives de cessió d'ús i masoveria urbana
155
380
535
Constitució d'una Associació d'Habitatge Assequible
HPO i dotacionals acabats per l'Associació d'habitatge Assequible
750
1500
2.250
Total d'habitatges protegits acabats (COOP i similars)
2.052
1.605
3.030
4.635
Total d'habitatges protegits acabats (TOT TIPUS)
3.020
5.146
8.343
13.489
Habitatges comprats destinats a lloguer assequible
158
900
500
1.400
Mobilització d'habitatges privats cap al lloguer assequible
799
2050 *
3550 *
3550 *
957
2.950
4.050
4.950
Total d'habitatges MOBILITZATS
3.977
8.096
12.393
18.439
Total PREUS INFERIORS A MERCAT
61.397
57500
75000
132.501
Ajuts al pagament del lloguer aprovats
Inversió en ajuts al pagament del lloguer
108.750.000 138.000.000 180.000.000
318.000.001
*s'inclouen els habitatges que actualment ja han estat captats per reflectir el resultat final d'habitatges disponibles a 2025

%

27%
44%
10%
20%
100%
40%
11,5%
2017
48,5%
100%
28%
72%
100%

sòl per habitatges
sòl per habitatges
sòl per habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
data assoliment
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
habitatges
número ajuts
€
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PROMOCIÓ DE SÒL I HABITATGE PROTEGIT
OBJETIU: incrementar la producció d’habitatge per part de tots els operadors de la
ciutat, tant públics com privats i socials, per reprendre el ritme d’anys enrere i assolir
la xifra de 13.500 habitatges protegits acabats el 2025.
Promoció de noves formes d’accés i tinença dels habitatges
Ø Aportació del sòl per part de l’Ajuntament:
§ Sòl dotacional: Lloguer Social i per a col·lectius específics (gent jove, gent gran,
etc.)
§ Sòl residencial (Amb o sense qualificació HPO): Lloguer Social, Lloguer
Assequible, Dret Superfície, Afectats Urbanístics
Ø Finançament:
domèstica

Aportació PIM municipal

+ Endeutament bancari (BEI + Banca

Ø Al desembre de 2015, es van encarregar al PMHB els projectes per a la construcció
de 1.145 habitatges en 10 solars. EL POTENCIAL PRODUCTIU EN AQUEST MOMENT
ÉS DE QUASI 3.600 HABITATGES.
Ø Sòl assequible i política de lloguer públic en l’Àrea Metropolitana BCN?

20
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PROMOCIÓ DE SÒL I HABITATGE PROTEGIT
Torre Baró

El Carmel

Roquetes

Vallcarca
Casernes de Sant Andreu
Antiga Quirón
Colònia Castells
Can Batlló

El Bon Pastor

Germanetes
Glòries
22@

La Marina del Prat Vermell
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PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT DEL PMHB
Inversió prevista de 250 milions en 4 anys.
Encaminar el parc públic d’habitatge al lloguer públic – 80% (social, dotacional,
protegit, gent gran, etc.) en detriment de la propietat, amb cert suport del dret de
superfície – 20%.
En obres: 12 promocions amb 661 habitatges
En fase de redacció de projecte: 14 promocions amb 760 habitatges
Licitació concurs projecte 1r T 2017: 4 prom. amb 784 habitatges
Concurs internacional per l’Illa de Glòries: 270 habitatges
Objecte del concurs: establir les condicions en base a les quals posteriorment es
redactarà:
• El PEMU de l’Illa de Glòries.
• El projecte d’obres dels 4 edificis d’habitatges corresponents als àmbits definits
pel PEMU que inclou:
1. Redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i estudi de seguretat.
2. Redacció del projecte executiu i direcció d’obres.
3. Direcció d’obres
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COHABITATGE
OBJECTIU:
Promoció de noves formes d’accés i de relació amb l’habitatge
(cohabitatge, masoveria, …)

CLAUS DEL COHABITATGE:
Garanteix l’accés a un habitatge digne i assequible.
Es manté la titularitat pública del sòl, que s’ofereix en dret de superfície.
Els habitatges hauran d’estar qualificats d’HPO
Impedeix l’especulació amb l’habitatge.
Garanteix l’estabilitat en el temps dels usuaris
Fomenta la gestió comunitària dels immobles
23

HABITATGE COOPERATIU (CESSIÓ D’US)
PROJECTES EN CURS:
1.
2.

C. Princesa 49 (Sostre cívic): 5 hab.
C. Constitució 85 (La Borda): 28 hab.

SOLARS INCLOSOS EN EL CONCURS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C. Ulldecona 98:
Pg. Joan de Borbó 11:
Ctra. Sant Cugat 65:
C. Pla dels Cirerers 2b-4
C. Aiguablava 76:
C. General Vives 4-6:
C. Espronceda 133-135:
TOTAL

41 hab.
8 hab.
9 hab.
27 hab.
25 hab.
16 hab
20 hab
146 hab.
24

24

ASSOCIACIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE

Creació d’una entitat amb capital públic i privat, que tingui per
objecte la promoció i gestió d’habitatges de lloguer assequible.
ü Societat participada per l’Ajuntament (i altres administracions públicsques),
inversors industrials, financers, socials, etc amb afany de lucre limitat,
constituïda a través d’un concurs públic (regulat per la llei de contractes).
ü L’Administració aporta el sòl.
ü Part del finançament podria ser endeutament bancari, part mitjançant
l’emissió de bons participats pels ciutadans.
ü El preu del lloguer seria entremig el de mercat i el social (formalment HPO).
25

25

COMPRES I ACORDS AMB ENTITATS FINANCERES

Habitatges individuals adquirits
Habitatges en procès de compra
Habitatges individuals en usdefruit
Habitatges comprats en edificis sencers
Habitatges en edificis en tràmit d'adquisició
TOTAL HABITATGES
COMPROMESOS I ADQUIRITS

Total
68
33
250
132
61

ocupats
12
24

544

61

3
22

Ø L’Ajuntament ha invertit 38 M€ per adquirir i rehabilitar 544 pisos d’entitats
financeres i grans tenidors, que ja s’han començat a adjudicar preferentment a
emergències i contingents especials.
Ø El preu màxim de les compres per habitatges individuals s’ha fixat en la
instrucció, 1.259 euros/m2 útil pels habitatges buits i 629,50 euros/m2 útil
pels habitatges ocupats.
26
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CAPTACIÓ DE PISOS BUITS
Ø Programa de cessió en que propietaris particulars cedeixen el seu habitatge
per ser llogat a famílies que han perdut el seu habitatge.
Ø El propietari té garantit el cobrament del lloguer
Ø Ajut a la rehabilitació per fer les obres d’adequació
Ø El llogater paga en funció dels seus ingressos gràcies a una subvenció
municipal.
Ø Programa gestionat per l’entitat Hàbitat 3
Ø Es preveu el tancament en assolir la xifra de 250 habitatges captats
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NOU PROGRAMA DE MOBILITACIÓ D’HABITATGE
TU TENS LA CLAU
OBJECTIU: Redefinir el model de gestió per tal de:
ü No duplicar estructures
ü Evitar la competència entre els programes existents
ü Donar confiança als propietaris
PROPOSTA:
ü Centralitzar i reforçar la captació amb equip especialitzat
ü Fons de garantia que cobreixi l’impagament al propietari
ü Coordinar el programa amb ajuts al pagament del lloguer

ü Coordinar el programa amb ajuts a la rehabilitació
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D- MANTENIR, REHABILITAR I MILLORAR EL PARC ACTUAL

D. MANTENIR, REHABILITAR I MILLORAR EL PARC ACTUAL
2011-2015 2016-2020 2021-2025 TOTAL 2016-2025 DATA / %
3.162
3.887
2.360
6.248
edificis
Edificis amb ajuts a la rehabilitació
Habitatges beneficiats per ajuts a la rehabilitació
51.234
46.642
28.324
74.967
habitatges
Recursos totals mobilitzats en ajuts rehabilitació
263.730.000 291.515.000177.025.000 468.540.003
75%
€
Subvenció pública en ajuts a la rehabilitació (EDIFICIS)
85.100.000 116.606.000 70.810.000 187.416.001
62%
€
Edificis inclosos en convenis de rehabilitació
365
885
1.250
edificis
Habitatges inclosos en convenis de rehabilitació
4.375
10.625
15.000
habitatges
Recursos totals mobilitzats en convenis rehabilitació
29.166.667 70.833.333 100.000.000
16%
€
Inversió pública als habitatges inclosos en convenis (COMUNITATS)
17.500.000 42.500.000
60.000.000
20%
€
Habitatges beneficiats per ajuts a l'interior
1.766
4.077
5.843
habitatges
Recursos totals mobilitzats en ajuts a l'interior dels habitatges
15.894.000 36.690.000
52.584.000
8%
€
Subvenció pública en ajuts a l'INTERIORS DELS HABITATGES
15.894.000 36.690.000
52.584.000
18%
€
Recursos TOTALS mobilitzats
263.730.000 336.575.667284.548.333 621.124.003
100%
€
100%
€
Inversió pública TOTAL
85.100.000 150.000.000150.000.000 300.000.000
Edificis amb ajuts per accessibilitat (s'inclouen apartats anteriors)
1.275
974
2.249
30%
edificis
Habitatges amb ajuts accessibilitat (s'inclouen apartats anteriors)
15.835
12.908
28.743
30%
habitatges
Subvenció pública a l'accessibilitat (s'inclouen apartats anteriors)
45.000.000 45.000.000
90.000.000
30%
€
Habitatges rehabilitats amb suport públic en entorns amb Pla de barris
1.500
1.500
habitatges
Inversió pública en millores als habitatges en entorns amb Pla de barris
8.000.000
8.000.000
€
Implantació plans d'ocupació de la rehabilitació per Barcelona activa
2017
data assoliment
Nota: Inclou tota la inversió pública prevista, municipal i d'altres administracions.
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D- MANTENIR, REHABILITAR I MILLORAR EL PARC ACTUAL

AJUTS A LA REHABILITACIÓ
OBJECTIU: fomentar la rehabilitació proactiva que millori la funcionalitat i
accessibilitat dels habitatges, els faci eficients energèticament, generi ocupació
digna i eviti usos especulatius.
•

Potenciar la rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic

•

Rehabilitació de l’interior dels habitatges --- evolució de la subvenció al
conveni i a l’obra directa

•

Ajuts de cohesió social a totes les tipologies d’obres

•

Pla Integral de Barris + Plans d’Ocupació.
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MOLTES GRÀCIES

MODELS DE DESENVOLUPAMENT DE
L´HABITATGE SOCIAL

1

BREU REPÀS DE LES DINÀMIQUES DE MERCAT
EN L’HABITATGE A EUROPA

PREU DE L’HABITATGE
COSTOS DE CONSTRUCCIÓ
ENDEUTAMENT RESIDENCIAL
TINÈNCES

2

Evolució del preu de
l'habitatge 2000-2013

Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu

3

Gràfic 1: l'índex de nivell de cost de la construcció en EU 28 (mitjana de
la UE = 100) (font: Eurostat, dades referides a 2013)

4

Gràfic 2: Préstecs residencials
pendents en relació al PIB (font:
EMF HYPOSTAT 2013, les dades
es refereixen a 2012

5

Gràfic 3: DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS TINENÇA, mitjanaUE28,
UE15 I NOUS ESTATS MEMBRES (Font: EU SILC, dades referents a 2013

6

Gràfic 4: Percentatge de les despeses d'habitatge en l' ingrés disponible de les
llars, per al total de la població i amb renda inferior al 60% de la mitjana de
ingressos homogeneitzada. (Soucre: EU SILC, dades referents a 2013

7

Gràfic 5: taxa de sobreendeutament en despeses d'habitatge entre la
població total i sobre els que tenen ingressos inferiors al 60% de l' ingrés
mitjà homogeneïtzat (font: EU SILC, dades referides a 2013)

8

Gràfic 8: Percentatge d'adults joves entre 18-34 anys que viuen amb els seus
pares en la UE (Font:EU SILC, dades referides a 2013)

9

Les diferents concepcions de l'habitatge social a l´UE
Percentatge d'habitatge social en relació al parc d'habitatge

Percentatge d´habitatge
social en relació al parc
d´habitatge

10
Font: Housing Europe

Percentatge d'habitatge
social Europa 2011

Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu

11

Un parc que té tendència a reduir-se

Font: Sorcha Edwards. Housing Europe

12

Un parc que té tendència a reduir-se a Catalunya,
Barcelona, Sabadell

Font: Elaboració pròpia

13

Font: Elaboració pròpia

14

Font: Elaboració pròpia

15

Font: Elaboració pròpia
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MASSA LLARGA LA HISTORIA RECENT
Set anys després del punt més baix de la crisi constatem
encara aspectes alarmants.
1. Avui hi ha més gent sense habitatge que set anys
endarrere a Europa.
2. No hi ha suficients habitatges assequibles en molts
països europeus per atendre la demanda creixent.
3. Segregació dels barris deprimits.
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MANCA D´HABITATGE SOCIAL

Entre el 2009 i 2012 la producció de nou habitatge social
ha disminuït
Però el nombre d'inscrits en les llistes d'espera d'habitatge
ha incrementat .

- Bèlgica de 140.000 a 186.000
- França de 1.200.000 a 1.700.000
- Itàlia
de 600.000 a 650.000
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REGISTRE DE SOL.LICITANTS D´HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL DE SABADELL ESTAT ACTUAL
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MANCA D´HABITATGE SOCIAL

Font: Housing Europe
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HABITATGE INASSEQUIBLE
Esforç econòmic per cobrir els costos de l’habitatge dels llogaters,
2011, (en tant per cent sobre els ingressos disponibles de la llar)

Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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HABITATGE INASSEQUIBLE
A Europa 81,5 milions fan un gran esforç en el cost de l'habitatge
Percentatge de població que destina més del 40% dels ingressos disponibles de la llar per cobrir els
costos de la llar

Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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HABITATGE INASSEQUIBLE
Variació del percentatge de població que destina més d’un 40%
dels ingressos disponibles de la llar per cobrir els costos de la llar,
2007-2012

Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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MANCA D´HABITATGE SOCIAL

Risc d'exclusió social
• L'augment de les persones sense llar
• L'habitatge costa una càrrega molt més pesada per als ingressos
baixos (41% enfront de 22%)
• Més difícil per als llogaters i persones soles

Font: Housing Europe
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ATRAPATS EN L´HABITATGE

Dificultat creixent per entrar en el mercat de
l´habitatge
Alts preus i dificultats per l´obtenció
d´hipoteques
Rendes de lloguer inassequibles.
L´aspecte generacional:
51, 48 % dels joves adults viuen amb els pares
74% Slovakia 71 % Cyprus, 68 % Italy,
64 % Hungary

Increment dels sense sostre
25

Evolució del preu del
lloguer 2015
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Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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Font: Elaboració pròpia
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LES POLÍTIQUES D´HABITATGE
EUROPA
El suport públic a l'habitatge en EU27 ha disminuït del 1.1% del GDP al
0.8 % (2012)
ESPANYA
Debilitat estructural:
• Ajuts al pagament de l’habitatge
• Mínim parc de lloguer assequible.
• Foment de la propietat a través de VPO fins el pla estatal 20132016.
Absència de mesures efectives per a :
• La mobilització del parc buit
• Expansió de les execucions hipotecàries i desnonaments.
Incoherència del model VPO:
• Reserves de sòl
• Absència de finançament
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LES POLÍTIQUES D´HABITATGE

Percentatge del PIB destinat a
protecció Social en matèria
d'habitatge (mitja del període
1995-2009)

Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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Font: Jordi Bosch Meda
jordi.bosch-meda@npf.edu
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LES POLÍTIQUES D´HABITATGE
Reforçar el sistema d'ajuts al pagament de l'habitatge
Diferenciar les situacions:
D'emergència social
Persones de l'habitatge on viuen per sentència judicial ferma,
com a conseqüència d'una dació, o per les condicions
estructurals de l'habitatge.
Situacions socials greus
Precarietat econòmica greu, discapacitats, condicions
higièniques, menors d'edat.
33

LES TINENCES
Renda social
incloent el cost
de la renda

Renda de
mercat

INCREMENTANT ELSUBSIDI
EXPLÍCIT

Ingressos molt baixos,
elevades necessitats de
suport,famílies amb
baixos ingressos i la
gent gran

Solters, joves,
unitats familiars
amb baixos
ingressos (amb
assistència )

Tinença compartida
Propietat amb ajuts

Habitatges en propietat
sense ajuts

REDUÏNT EL SUBSIDI EXPLÍCIT

Treballadors amb
salaris baixos
ingressos familiars
baixos i moderats

Unitats familiars
amb ingressos
elevats, amb
patrimoni

GRUPS TARGET

En front a la tendència de disminuir la inversió en habitatges de lloguer sostenible es produeix una
tendència paral·lela d´ increment del subsidi d'habitatge

LES POLÍTIQUES D´HABITATGE

Disseny de la transitorietat del model de VPO

Incoherència política d'habitatge amb els instruments
urbanístics: reserva del sòl, parc públic de vivenda
social, cessió del 10% d'aprofitament mig.

35

LES POLÍTIQUES D´HABITATGE
Garantir uns nivells mínims de producció VPO

- Recuperar el sistema d'ajuts.
- Impulsar noves mesures de tinènça i
accés a la propietat
a) Accés diferit
b) Propietat temporal o compartida
c) Compra fraccionada
d) Dret de superfície
e) Venda a terminis amb condició
resolutòria
f) Lloguer amb opció de compra
per reduir el cost del finançament
36

COMPARATIVA ENTRE DIFERENTS PLANS D’HABITATGE
PER TIPOLOGIA DE LLOGUER
COMPARATIVA ENTRE 6 EXEMPLES DE PROMOCIONS DE LLOGUER
DADES
En vertical: diferents plans d'habitatge
1ª columna:

Salvador Espriu: 1997-2004
Sant Oleguer: 2004-2007

2ª columna:

Can Bordoll: 2004-2007
Alexandra: 2004-2007

3ª columna : La Serra 3: 2009-2012
Parc Central : 2009-2012
En Horitzontal: tipologia de lloguer
1a fila: Salvador Espriu: inici lloguer joves
Can Bordoll: lloguer general
La Serra 3: lloguer general

conversió lloguer general

2a fila: Sant Oleguer: lloguer gent gran (dotacionals)
Alexandra: lloguer gent gran i col·lectius vulnerables (dotacionals)
Parc Central: lloguer gent gran (dotacionals)
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COMPARATIVA ENTRE DIFERENTS PLANS
D’HABITATGE PER TIPOLOGIA DE LLOGUER
ANÀLISI
En vertical: diferents plans d'habitatge
En els plans més antics les fluxes de caixa acumulats passen a ser positius després de la primera
dècada d'explotació
compensats amb la promoció d'habitatges en venda.
En el pla 2004-2007 els fluxes de caixa acumulats ja són positius amb el cobrament de la subvenció,
aproximadament el 2n any d'explotació
fa possible el gir cap % elevats de promoció en lloguer.
En el pla 2009-2012 tot i existir elevades subvencions, els fluxes negatius de caixa acumulats no
esdevenen positius fins el cobrament de les subvencions
manca de tresoreria de la Generalitat/
Estat
problema de tresoreria traspassat a les promotores d'habitatge a afegir el problema de no
venda d'habitatges qualificats de venda per la crisi econòmica.
En horitzontal: tipologia de lloguer
En el lloguer “general” els nivells d'impagats juguen un paper molt importat a l'hora d'analitzar les
variables de retorn de les inversions.
Així en promocions com Salvador Espriu, molt consolidades tot i que els impagats aproximadament es
quintupliquen, no arriben a capgirar els fluxes positius.
Al contrari passa en les promocions més recents. En Can Bordoll, amb una explotació de 9 anys, és
previsible que les taxes tant elevades d'impagats acabin absorbint els fluxes positius d'inici fins portar
la promoció a VAN negatiu.
Finalment, en el cas de les darreres promocions les taxes d'impagats ja se situen tant elevades que
previsiblement no es produirà fluxes positius en tota l'explotació de l'edifici .
En el cas dels dotacionals, que el 90 % són ocupats per Gent Gran, el baix nivell d'impagats també
esdevé un factor clau en l'anàlisi econòmic.
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DADES AMB TANCAMENT REAL FINS EXERCICI 2015 I
PREVISIÓ 50 ANYS EXPLOTACIÓ
SALVADOR ESPRIU
Habitatges

CAN BORDOLL

LA SERRA 3

48

16

3+48

1.844.831

1.360.056

6.114.606

% Recursos Pròpis

72%

24%

-47%

% Ajuts

27%

96%

41%

10

2

No

Inversió

Equilibri (any)

SANT OLEGUER
Habitatges gent gran

ALEXANDRA

101

PARC CENTRAL

118

114

(Habitatges transitors) 50
Inversió

5.444.310

16.719.482

8.995.853

% Recursos Pròpis

30%

15%

24%

% Ajut

45%

68%

109%

13

2

4

Equilibri (any)

Font: Elaboració pròpia
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Les Polítiques d´Habitatge

Línies d'ajut directe a les empreses públiques promotores/ gestores
d'habitatge i sòl per tal d'ajustar les rendes de lloguer als ingressos i
cobrir els dèficits, emparar i mantenir el parc, intervenir en el mercat
de sòl i habitatge amb visió mitjà- llarg termini.

Reforçar el suport a les entitats del tercer sector que treballen contra
i l'exclusió social residencial
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EFECTES DE LA DESAPARICIÓ DELS AJUTS

Pla Estatal RD/233/2013
Per promoure habitatge de lloguer, les administracions
properes (Generalitat i municipis), han d’aportar
gratuïtament el sòl i subvencionar el m2 en 540 €, quan el
preu mitjà sigui de 4,75 €/m2 i en 420 €, quan el preu mitjà
sigui de 5,35 €/m2 (veure annexos)
Destinar a lloguer els habitatges amb protecció que van
ser construïts i finançats per ser destinats a la venda.
El dèficit de tresoreria anual que cal subvencionar per
promocions qualificades en règim general amb un lloguer
social de 3,5 €/m2 és de 41,5 /m2, amb un lloguer de
4,7€/m2 de 28,3 €/m2, i amb un lloguer de 6€/m2 de
13,9€/m2
(veure annexos)
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PROPOSTES INNOVADORES

• Abordar el sobreendeutament
• Abordar la fiscalitat.
• Convertir propietats buides en habitatge social
• Fomentar el lloguer social
• Lluitar contra l'especulació a través del control de preus
del sòl i del lloguer
• Reformar els Plans de l’habitatge social
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PROPOSTES INNOVADORES

• Abordar la fiscalitat
Programes de subsidiació de sobre endeutament
Renegociació de les hipoteques
Dació en pagament
Moratòria sobre re possessió
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PROPOSTES INNOVADORES

• Abordar el sesgo fiscal
Reduint l’interès de les hipoteques per deducció
fiscal.
Polítiques bancàries més restrictives en la
concessió de les hipoteques.
Modificant la política de subsidis en alts
sobreendautament hipotecari
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PROPOSTES INNOVADORES

•Convertir propietats buides en habitatge social
• Mobilitzar l’estoc privat existent per us social
Establiment d'agències de intermediació entre
propietaris i llogaters amb baixos ingressos.
Establiment d'incentius en les taxes als
propietaris disposats a adequar les rendes.
Convenis amb les entitats financeres tenidores
d’estocs d’habitatges buits.
Establiment de fiscalitat sobre els habitatges
buits.
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PROPOSTES INNOVADORES

• Fomentar el lloguer social
Reforma de la llei d’arrendaments urbans
Sistema de fixació de rendes de lloguer
Lluitar contra l'especulació a través del control
de `preus del sol i del lloguer.
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PROPOSTES INNOVADORES

• Reformar els Plans de l’habitatge social
Desenvolupar nous programes d’habitatge social
Habitatges transitoris
Habitatges d’emergència
Fons d’habitatge de lloguer social
Subsidis per la creació de parc públic de
lloguer. Pla Estatal 2013-2016.
El sector de l’ habitatge social. El tercer
Sector.
Participació pública amb sector privat de
benefici limitat.
Tinença compartida.
Dret de superfície
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ANNEXOS
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ANNEXOS
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COMPARATIU DE PREUS D'OBRA

Promoció

Any

Hab

Apc

Trast

Loc

118

147

3

9

Rda Sta Maria 2

50

39

25

Sant Oleguer

101

62

7

Can Puiggnener 1

92

92

0

Serra 1

64

66

3

Can Llong 2

100

92

Can Bordoll

49

La Serra 2

90

Can Llong 3

Can Llong 1

Licitació

Superfícies construïdes

Hab

Apc

Trast

Loc

PAI

2001

12.998,70

4.067,10

20,00

0

ISOLUX

2001

5.410,75

1.121,30

233,10

2

ROD. LAGO

2002

6.244,83

2.119,58

100,80

2

SEOP

2002

9.709,24

2.129,10

2

ESA

2003

6.600,08

1.839,71

17,93

51

2

JUANES

2004

10.711,29

4.134,06

39

0

0

EGC

2005

4.472,13

992,74

91

27

3

PAI

2005

8.224,60

92

99

10

4

SEOP

2005

Falla 2

92

98
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2

LINKOS/ ACSA

Espronceda

42

44

19

0

SAN JOSÉ

Contractació (1)

Total

1.541,92

18.627,72

2.920,79

427,31

850,18

516,08

2.523,40

9.586,97

2006

2006

%Hab

Preu

Mig

Liquidació

Preu

Referències per m²

Mig

Desviació

Any

Hab

Apc/trast

Loc

69,78%

7.624.049,86

409,29

7.717.385,40

414,30

1,22%

2003

468,36

289,45

289,45Liquidació

6.765,15

79,98%

2.973.419,46

439,52

2.976.202,46

439,93

0,09%

2004

476,36

294,39

294,39Liquidació

11.386,00

54,85%

6.504.284,00

571,25

6.622.893,79

581,67

1,82%

2004

556,20

343,73

817,00Liquidació

12.265,65

79,16%

5.330.506,97

434,59

5.387.914,89

439,27

1,08%

2004

477,27

294,95

294,95Liquidació

9.307,90

70,91%

4.181.691,74

449,26

4.218.262,64

453,19

0,87%

2005

509,85

315,09

315,09Liquidació

2.030,27

17.391,70

61,59%

7.041.377,60

404,87

7.118.579,89

409,31

1,10%

2005

479,70

296,45

296,45Liquidació

5.464,87

81,83%

2.753.083,27

503,78

3.635.699,62

665,29

32,06%

2007

714,89

441,80

441,80Liquidació

146,50

452,00

11.346,50

72,49%

5.501.215,12

484,84

5.525.508,65

486,98

0,44%

2007

544,17

336,30

336,30Liquidació

2.105,98

61,70

444,59

12.199,24

78,59%

6.209.198,24

508,98

6.909.142,00

566,36

11,27%

2008

616,81

381,19

381,19Liquidació

8.553,64

2.503,09

261,83

379,76

11.698,32

73,12%

6.795.982,79

580,94

7.585.041,57

648,39

11,61%

2010

722,59

446,56

446,56Liquidació

3.606,92

1.234,00

108,70

4.949,62

72,87%

3.192.843,43

645,07

3.226.901,54

651,95

1,07%

2009

727,32

449,48

449,48Liquidació

637,50

-0,37%

2009

716,72

442,93

442,93Liquidació

767,17

1,79%

2010

741,49

458,24

1.164,00Liquidació

Can Puiggener 2

74

92

74

2

DRAGADOS

2007

7.148,28

2.245,05

512,30

153,12

10.058,75

71,07%

Alexandra

168

112

31

2

VIAS

2007

11.802,89

3.345,78

258,45

3.569,66

18.976,78

62,20%

BRUESA

2008

6.710,98

1.528,97

295,48

8.535,43

78,62%

ACSA

2008

22.402,75

7.799,75

1.664,85

874,90

32.742,25

68,42%

8.061,54

81,85%

5.282.054,40

655,22

8.440,49

79,76%

5.502.848,02

9.683,90

70,33%

7.941,88

Begoña 2

67

62

34

0

Can Llong 5

223

244

170

11

La Serra 3

69

69

0

0

CONTRATAS

2008

6.598,02

1.463,52

La Serra 4

72

72

5

0

CONTRATAS

2008

6.732,08

1.671,17

37,24

Can Llong 4

69

76

37

5

ARI-COR

2.009

6.810,81

2.159,79

328,00

Can Llong 6

70

68

7

0

SATHER

2009

6.301,15

1.582,12

58,61

Parc Central

114

51

17

2

SAN JOSÉ

2009

7.349,18

2.038,62

123,13

1.479,90

Can Gambús 1

105

117

87

4

9.652,01

3.349,20

628,26

Can Gambús 2

108

126

85

4

10.787,87

3.326,95

Can Gambús 3.1

64

72

39

4

Can Gambús 3.2

48

48

27

0

La Serra 5-6

147

195

109

0

Can Llong 7

80

100

87

8

2.368

2.373

1.000

68

188.415,17

55.280,98

6.435.989,17

##########

673,46

0,06%

2010

733,34

453,21

453,21Liquidació

-4,75%

2013

703,94

435,03

435,03Liquidació

5.375.378,80

666,79

1,77%

2013

716,48

442,79

442,79Liquidació

651,96

5.538.379,55

656,17

0,65%

2013

711,15

439,49

439,49Liquidació

5.718.509,13

590,52

5.858.091,43

604,93

2,44%

2013

682,25

421,63

421,63Liquidació

79,34%

4.339.059,43

546,35

4.598.223,93

578,98

5,97%

2014

628,59

388,47

388,47Liquidació

10.990,83

66,87%

6.539.922,21

595,03

6.554.902,22

596,40

0,23%

2012

621,32

383,98

782,90Liquidació

477,94

14.107,41

68,42%

619,75

439,40

15.173,97

71,09%

5.992,71

16.427,04

266.115,90

70,80%

##########

##########

673,03

6.412.462,15

##########

619,02

385,30

5.744.561,25

639,84

753,66

649,91

500,73

5.748.294,68

##########

##########

1,94%

(1) Inclou: PEM + Bfci. Industrial + Despeses Generals - No inclou IVA, ni Seguretat i Salut ni Control de Qualitat
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HABITATGE METROPOLITÀ

LA POLITICA METROPOLITANA D’HABITATGE

HABITATGE METROPOLITÀ

HABITATGE a LA METRÒPOLIS

Què hem fet

Què estem fent

Previsions de futur

HABITATGE METROPOLITÀ

HABITATGES PER ANYS CONSTRUÏTS

2010
554

2000

480

460

408
374

UMERO D'HABITATGESN

349

311

305

2008

303

295

Crisi
econòmica
230

2017

1995

183

2013
114

138

104

67

60

0

0

20

0

17

0

ANYS LLIURAMENT
1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

En els darrers 20 anys, hem construït un parc d’uns 5.000 habitatges

2.016

2.017

HABITATGE METROPOLITÀ

HABITATGES CONSTRUÏTS PER MUNICIPIS
VILADECANS

129

TORRELLES DE LLOBREGAT

48

TIANA

142

STA. COLOMA DE GRAMENET

106

STA COLOMA DE CERVELLÓ

129

SANT VICENÇ DELS HORTS

28

SANT FELIU DE LLOBREGAT

315

SANT BOI DE LLOBREGAT

303

SANT ANDREU DE LA BARCA

392

SANT ADRIÀ DE BESÒS

182

RUBÍ

101

RIPOLLET

287

PALLEJÀ

206

MONTGAT

339

MONTCADA I REIXAC

188

MOLINS DE REI

151

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

20

GAVÀ

376

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

169

EL PRAT DE LLOBREGAT

243

EL PAPIOL

14

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

84

CERVELLÓ

57

CERDANYOLA DEL VALLÈS

439

BEGUES

33

BARBERÀ DEL VALLÈS

146

BADALONA

145
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HABITATGE METROPOLITÀ

Intervencions d’urbanització de sectors 1995-2016
Alguns exemples: SECTOR DESENVOLUPAT CANALETES – CERDANYOLA DEL VALLÈS- Total 384 habitatges

HABITATGE METROPOLITÀ

SECTOR EN DESENVOLUPAMENT, TURÓ DEL SASTRE – MONTGAT – Total 231 contruïts i 104 en fase de construcció

SECTOR DESENVOLUPAT, LA GRANJA, MOLINS DE REI – Total 74 habitatges

HABITATGE METROPOLITÀ

SECTOR EN DESENVOLUPAMENT, LES GUARDIOLES – MOLINS DE REI – 74 habitatges

SECTOR EN DESENVOLUPAMENT, SALÓ CENTRAL – SANT BOI DE LLOBREGAT – 179 habitatges

HABITATGE METROPOLITÀ

Programa de suport a les empreses municipals d’Habitatge: 46M €

HABITATGE METROPOLITÀ

Programa de rehabilitació d’edificis i millora de barris: 30 + 10

Rehabilitació d'edificis
Millores Urbanes
Mesures preventives d'estalvi energètic
TOTAL

2014
11,5
7

2015
2016
14,5 7,076198
0,3

33

7,38

40,3762

- 50,36% destinat a la Conservació_13M
- 10,12% destinat a la Millora de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica_2,6M
- 36,61% destinat a la Millora de l’accessibilitat_9,5M
- 2,91% destinat a millores en l’Habitabilitat_0,7M

HABITATGE METROPOLITÀ

- Els ajuts de la convocatòria 2014 – 2015 han beneficiat més de 1.400
edificis, quasi 20.000 habitatges i més de 48.000 persones.
- Com a dada rellevant, podem dir que amb una inversió pública de
26M€, s’ha generat un impacte econòmic en el territori de 75,5 M€.
- En aquesta mateixa convocatòria 2014 – 2015 han estat 1.004
empreses les que han realitzat les actuacions de rehabilitació.

HABITATGE METROPOLITÀ

UN EXEMPLE
Sta. Coloma de Gramenet
-

-

1,8M_per al barri de FONDO
1 actuació_32 edificis
Tipus: Conservació i eficiència
energètica
Subvenció AMB_600.000

BENEFICIS
L’ajuntament fa de promotor,
coordinant tot el procés.
Reducció de
costos_ECONOMIA D’ESCALA
Facilitat pel finançament de la
part no subvencionada

HABITATGE METROPOLITÀ

ACTUACIONS PREVENTIVES
INDICADORS EMPRATS PER A LA DETECCIÓ I REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA
-

Antiguitat dels edificis i estat de conservació
Taxa d’atur
Eficiència energètica dels edificis
Població depenen

ACTUACIONS de SUPORT i ASSESSORAMENT
- Estudis tarifaris
- Ajustos en la contractació de potencia
- Canvi de gomes i bombetes de baix consum
- Aplicació de borlets en els tancaments
- Auditories energètiques a les llars acollides
al programa metropolità de mesures contra la
pobresa energética 2016-2019

HABITATGE METROPOLITÀ

L’ ACORD DE GOVERN I EL PLA D’ACTUACIÓ METROPOLITÀ 2015-2019
DESCRIUEN 3 línies d’intervenció, 8 objectius i 24 actuacions SOBRE HABITATGE
ESTABLINT LES DIRECTRIUS DE POLÍTICA METROPOLITANA

HABITATGE METROPOLITÀ

Consolidació del Dret a l’Habitatge a través de la creació de l’Observatori de l’Habitatge

AMB
Tallers
reflexió
PDU

IMPSOL

OBSERVATORI
DE
L’HABITATGE

Aj. de BCN

CMH

HABITATGE METROPOLITÀ

Rehabilitació i Renovació Urbana
El parc d’habitatges metropolità està format per més de 200.000 edificis, dels quals un 70% estant construïts amb
anterioritat al 1981 i dels que un 10% representen un mal estat de conservació.
Programa metropolità de rehabilitació d’edificis, regeneració urbana i millora de barris, contempla:
- AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES
Objectiu: Subvenció d’una part de les despeses derivades de les actuacions de rehabilitació d’edificis privats d’ús
residencial i habitatges.
Destinataris: Propietaris i comunitats de propietaris d’edificis privats d’ús residencial i d’habitatges.
- ZONES EXTENSIVES DE REHABILITACIÓ
Objectiu: Facilitar el finançament del cost no subvencionat als propietaris d’edificis residencials i habitatges d’ús
privat, a través del seu Ajuntament. Incrementar amb més rapidesa el parc metropolità rehabilitat.
Destinataris: Propietaris i comunitats de propietaris d’edificis privats d’ús residencial i d’habitatges inclosos dins de
les Zones Extensives de Rehabilitació designades pels Ajuntaments.
- MILLORA DE BARRIS
Objectiu: Subvenció d’una part de les despeses derivades de les actuacions de renovació i millora de l’espai públic i
d’equipaments desenvolupades pels municipis metropolitans.
Destinataris: Ajuntaments metropolitans.

HABITATGE METROPOLITÀ

La promoció de sòl i de l’habitatge assequible en venda i altres formes d’accés
La promoció d’habitatges assequibles en venda i la producció de sòl amb destí d’interès públic mitjançant l’IMPSOL.
L’AMB mantindrà les promocions metropolitanes d’habitatge social, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a aquells segments de
població amb menys recursos, així com aconseguir una millora a la qualitat constructiva, l’eficiència energètica i d’accessibilitat del parc construït,
tot facilitant la construcció d’habitatge amb diferents qualificacions i diferents règims de tinença.
Altres formes d’accés a l’habitatge i al seu ús.
Convenis de col·laboració amb Entitats financeres: S’estudiarà la viabilitat jurídica i econòmica de formalitzar, amb Entitats financeres com la
SAREB, o ens instrumentals d’aquestes dedicats a la gestió immobiliària, convenis o contractes de cessió d’us a llarg termini de paquets
d’habitatges buits. L’AMB n’assumiria la rehabilitació necessària per dedicar-los a lloguer social.
Dret de superfície: És un règim de tinença per facilitar l’accés als habitatges amb protecció oficial, segons el qual l’adjudicatari adquireix la
propietat de l’habitatge per un període de 75 anys, però el sòl queda en mans de l’administració. En adquirir un habitatge en Dret de Superfície
normalment s’haurà d’amortitzar durant 25 o 30 anys un préstec hipotecari convingut del Pla de l’Habitatge. Les quotes mensuals són similars a
un lloguer protegit, dependran de la superfície de l’habitatge i dels ingressos i es revisa segons el tipus d’interès del Pla de l’Habitatge.
Masoveria urbana: La masoveria urbana és el contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi,
a canvi que els cessionaris n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. No es paga cap renda mensual. De vegades s’acorda que els
cessionaris abonin l’IBI. Permet reduir el nombre d’habitatges desocupats i/o en mal estat, i també dóna resposta a les necessitats d’habitatge.
Molts ajuntaments tenen un Registre de Masoveria.
Propietat compartida i la propietat temporal: Són noves tinences intermèdies.
Permetran l’adquisició temporal o progressiva d’un habitatge, segons
les possibilitats i necessitats de cada comprador.
S’ha recollit al Llibre V del Codi civil català.
Cooperativa de cessió d’ús d’habitatge: La propietat dels habitatges pertany
a la cooperativa i els cooperativistes són els que gaudeixen de l’habitatge
en règim d’usdefruit.
L’usuari pot canviar de cooperativa en qualsevol moment venent i comprant
la seva participació, que portaria incorporada les millores que hagi fet a
l’habitatge.
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Sòl propietat de l’AMB destinat a Habitatge

SECTORS
SUP. CONSTRUÏDA
HABITATGE (m2) HABITATGES HAB.S.ÚTIL MITJANA
(màxim)
67,5 m2

SÒL LA VINYETA

TIANA

SÒL
69.738,14

SÒL C/SAURI

L'HOSPITALET LLOBREGAT

180.949,80

SÒL TORRE MONGES

CERVELLÓ

72.604,19

SÒL SANT ERNEST

SANTA COLOMA GRAMENET

271.060,00

SÒL CASA SALA

SANT VICENÇ HORTS

6.000,00

80

67

2.275.530,67

SÒL REDOSA
SÒL FONT PUDENTA

MONTCADA I REIXAC
MONTCADA I REIXAC

18.003,00
6.353,00

200
71

200
71

5.694.487,63
150.671,63

SÒL PLA PONENT B1

GAVÀ

15.376,65

143

SÒL TURO DEL SASTRE

MONTGAT

21.493,00

230

239

4.504.654,72

SÒL LA CATALANA

SANT ADRIÀ BESÓS

15.733,00

175

175

6.684.328,21

SÒL LA RODERA

SANT CLIMENT LLOBREGAT

3.200,00

30

SÒL SALO CENTRAL

SANT BOI

16.000,00

179

SÒL PEP VENTURA

ESPLUGUES

1.736,10

17

SANT LLOP JOSEP PLA

SANT ANDREU BARCA

3.000,00

37

33

572.250,00

GUARDIOLES

MOLINS DE REI

11.619,00

129

129

4.872.808,30

ENTORN COLÒNIA GÜELL

SANTA COLOMA CERVELLÓ

3.200,00

35

35

721.246,34

VILADECANS Pla de Llevant

29.528,87

289

8.003.862,00

GAVÀ Pla Ponent

12.128,00

135

7.373.342,28

CORNELLÀ Salines

26.570,79

312

9.870.689,48

SANT CUGAT VALLÈS La Floresta

19.256,31

268

3.288.709,31

SANTA COLOMA GRAMENET Front Fluvial

27.137,00

160

2.371.906,53

SECTOR

SANT JUST DESVERN Mas Lluhí

TOTALS

MUNICIPI

6.414,36

242.749,08

92

2.582

6.820.610,57

976.413,65
178

7.016.473,27
417.921,19

1.393.631,81

73.603.889,72
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Programa metropolità d’habitatges de lloguer social
La formació de patrimonis públics d’habitatges de lloguer, sustentats en el parc propi disponible i nous compromisos
d’inversió de l’AMB, en plans i programes específicament adreçats a la creació d’un parc públic que es gestionaran
mitjançant la constitució d’un nou operador mixte, per a la construcció de 1.500 habitatges, i un nou programa de
subvencions destinades als ciutadans beneficiaris d’aquesta iniciativa.
- Estabilitat pressupostària
- Pla de viabilitat
- Formació del capital
- Promoció de nous habitatges o d’altres ja construïts
- Establiment de la fórmula econòmica per a que el lloguer social sigui sostenible
- Alineació amb el marc normatiu estatal i autonòmic (criteris HPO)
- Elaboració del reglament per a incorporar criteris de compatibilitat
amb d’altres ajuts i subvencions.
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Gràcies per vostra atenció,
bona feina!

