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DECRET LLEI

314229."fg"38"fÓqevwdtg."fg"oguwtgu"wtigpvu"gp"ocvfltkc"wtdcp‡uvkec0

Preàmbul

I

L’ordenament jurídic urbanístic català, que està constituït pel Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, es va establir en el marc de la Llei estatal 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim 
del sòl i valoracions, i preveu els necessaris mecanismes d’interrelació amb aquesta 
Llei i amb la resta de legislació estatal amb incidència en matèria urbanística, tant 
des del punt de vista de la terminologia jurídica utilitzada, com des del punt de 
vista de la inclusió de les remissions oportunes a aquesta legislació, la qual cosa ha 
contribuït notablement a la seguretat jurídica dels processos urbanístics.

La reforma del marc normatiu estatal mitjançant la Llei 8/2007, de 28 de maig, 
de sòl, que ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2007, comporta, d’acord amb el seu 
preàmbul, l’establiment d’un nou sistema de valoració del sòl, que prescindeix de 
nc"vflepkec"fg"nc"encuukÝecek„"wtdcp‡uvkec"rgt"Ýzct"gnu"etkvgtku"ngicnu"fg"xcnqtcek„."k"
que es fonamenta en la situació real del sòl i no en la seva destinació urbanística. 
Rgt"cnvtc"dcpfc."pq"gu"nkokvc"c"tgiwnct"gn"tfliko"fgn"u”n"fgu"fg"nÓ¿pkec"rgturgevkxc"
de les condicions bàsiques d’igualtat en l’exercici dels drets i el compliment dels 
fgwtgu"fg"nc"rtqrkgvcv"k"guvfip"nc"tgiwncek„"c"cnvtgu"ftgvu"tgncekqpcvu"cod"nÓ¿u"fgn"u”n0"
K."Ýpcnogpv."rncpvglc"nc"kpeqtrqtcek„"fgnu"tgswgtkogpvu"fÓwp"fgugpxqnwrcogpv"
urbanístic sostenible, tenint en compte que el sòl, a més d’un recurs econòmic, és 
un recurs natural escàs i no renovable.

Aquesta reforma de la legislació estatal incideix en la legislació urbanística cata-
lana i dóna lloc a la necessitat de procedir, de manera immediata, a la introducció 
d’aquells ajustos, de fons o terminològics, necessaris per a restablir la interrelació 
i la coherència entre ambdós sistemes normatius, de forma que no es perllongui 
una indesitjada situació d’incertesa jurídica en una matèria de tanta transcendència 
social i econòmica com l’urbanisme.

Concretament, la nova legislació estatal exigeix abordar l’adequació de la legis-
lació urbanística catalana als canvis introduïts tant en les condicions bàsiques de la 
igualtat en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals com 
en la legislació bàsica amb incidència sobre la matèria dictada pel legislador estatal. 
Cswguvc"cfgswcek„"jc"fg"eqpukuvkt."gp"rtkogt"nnqe."gp"nc"kfgpvkÝecek„"k"fgtqicek„"
d’aquells preceptes de la legislació urbanística catalana que resulten contradictoris 
amb la regulació que estableix la Llei estatal, com és el cas de la previsió de la cessió 
fg"u”n"cod"crtqÝvcogpv"c"nÓCfokpkuvtcek„"ugpug"e§ttgiwgu"fÓwtdcpkv¦cek„0

En segon lloc, cal incorporar en la Llei d’urbanisme, també de forma immediata i 
okvlcp›cpv"ngu"oqfkÝecekqpu"rwpvwcnu"qrqtvwpgu"fgn"ugw"ctvkewncv."cswgnnu"curgevgu"
o exigències derivats de la Llei estatal de sòl que no estan previstos en la legislació 
urbanística catalana, o que no es regulen de manera plenament coherent amb el que 
s’estableix en la Llei estatal esmentada. Això és el que succeeix, entre d’altres, en 
aspectes com la regulació del dret d’iniciativa i consulta dels particulars, els deures 
de la propietat en sòl no urbanitzable, els requeriments de publicitat en els proces-
sos de planejament i gestió urbanística, en especial pel que fa a la documentació 
i informació que cal incorporar a aquests processos, o l’adequació dels supòsits 
indemnitzatoris a les novetats establertes en aquest aspecte, així com la introducció 
fg"nc"Ýiwtc"fg"nc"uwduvkvwek„"hqt›quc0

En tercer lloc, i com a conseqüència del fet que la Llei estatal de sòl utilitza una ter-
minologia que pretén evitar al·ludir a conceptes o instruments pròpiament urbanístics, 
esdevé necessari establir les equivalències terminològiques o les precisions conceptuals 
que permetin interrelacionar correctament ambdós sistemes normatius.
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Per una altra banda, en el marc del reconeixement que la mateixa Llei estatal fa 
de les competències que poden tenir atribuïdes les comunitats autònomes sobre 
fgvgtokpcfgu"ocvfltkgu."eqo"fiu"gn"ecu"fg"Ecvcnwp{c"tgurgevg"cnu"rcvtkoqpku"r¿dnkeu"
de sòl i la legislació civil, també procedeix aclarir la subjecció a la regulació con-
tinguda en la legislació catalana d’aquells aspectes que s’incardinen en aquestes 
competències autonòmiques.
Gp"fgÝpkvkxc."vqv"k"swg"cniwpgu"fg"ngu"crqtvcekqpu"fg"nc"Nngk"guvcvcn"lc"Ýiwtgp."vqvcn-

ogpv"q"rctekcnogpv."c"nc"ngikuncek„"wtdcp‡uvkec"ecvcncpc"Îeqo"fiu"gn"ecu"fgn"eqpegrvg"
de desenvolupament urbanístic sostenible, les reserves per a habitatges de protecció 
r¿dnkec"q"nc"rwdnkekvcv"fgnu"kpuvtwogpvu"wtdcp‡uvkeu"rgt"okvlcpu"vgngo§vkeuÎ."k"swg"
d’altres no són aplicables a Catalunya, la concreta regulació que estableix la Llei 
de sòl i els conceptes i terminologia emprats requereixen una actuació normativa 
koogfkcvc"swg"oqfkÝswk"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog"gp"gnu"curgevgu"pgeguuctku."k"swg"tg-
uqniwk"gnu"fwdvgu"k"eqpÞkevgu"lwt‡fkeu"swg"rncpvglc"nÓcrnkecek„"fÓcswguvc"Nngk"guvcvcn"
en el context de la legislació urbanística catalana.
C"ofiu."nc"Nngk"fg"u”n"guvcvcn"cftg›c"wp"korqtvcpv"ocpfcv"cnu"rqfgtu"r¿dnkeu"

perquè els drets i deures de la ciutadania reconeguts en el seu Títol I siguin reals 
i efectius i, a tal efecte, determina que han de promoure les condicions neces-
sàries per fer realitat aquests drets, adoptant les mesures d’ordenació territorial 
i urbanística que procedeixin per assegurar un resultat equilibrat, afavorint o 
contenint, segons procedeixi, els processos d’ocupació i transformació del sòl. 
Entre els esmentats drets de la ciutadania es troba el de gaudir d’un habitatge 
digne, adequat i accessible.

Per fer efectiu aquest dret cal la disposició del sòl residencial necessari per fer 
htqpv"c"nc"fgocpfc"uqekcn0"Ngu"tgugtxgu"rgt"c"jcdkvcvig"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"swg."gp"
compliment de la Llei d’urbanisme, genera l’aprovació del planejament urbanístic, 
constitueixen una eina essencial per atendre, a mitjà o a llarg termini, aquesta 
demanda. En aquests moments, però, a Catalunya, els estudis duts a terme per a la 
redacció de la proposta del Pacte nacional per a l’habitatge, han detectat una deman-
fc"pq"ucvkuhgvc"fÓcrtqzkocfcogpv"4220222"jcdkvcvigu"tgswgtkvu"fÓclwv"r¿dnke0"Rgt"
cnvtc"dcpfc."ngu"rtqlgeekqpu"qÝekcnu"fgoqit§Ýswgu"k"fg"nnctu"kpfkswgp"wpc"okvlcpc"
anual de formació de 40.000 noves llars, en els a deu anys del període 2007-2016, 
fg"ngu"swcnu."uÓguvkoc"swg"wp"82'"pgeguukvct§"cniwp"vkrwu"fg"uwrqtv"r¿dnke0"Cswguvu"
e§newnu"rgtogvgp"swcpvkÝect"wp"xqnwo"fg"pgeguukvcvu"fÓkpvgtxgpekqpu"r¿dnkswgu"rgt"
a 240.000 llars, que s’afegeixen a les 200.000 avui acumulades, per donar un total 
guvkocv"fg"6620222"nnctu"swg"tgswgtktkgp"ugt"dgpgÝek§tkgu"fg"nc"rqn‡vkec"fÓjcdkvcvig"
en l’esmentat horitzó de 10 anys.
NÓkorqtvcpv"fflÝekv"cewowncv"k"nc"ocipkvwf"fg"nc"fgocpfc"guvkocfc"rgt"cswguv"

jqtkv¦„"pq"rqfgp"ugt"eqdgtvu"¿pkecogpv"okvlcp›cpv"nc"oqdknkv¦cek„"fg"u”nu"eqt-
responents a les esmentades reserves i la utilització dels mecanismes urbanístics 
ordinaris de transformació urbanística del sòl sinó que requereixen una actuació 
decidida de l’Administració de la Generalitat i conjunta dels departaments compe-
tents en matèria d’urbanisme i d’habitatge per tal de resoldre aquesta situació que 
constitueix, en aquests moments, un dels principals problemes de la ciutadania. 
A tal efecte, es considera imprescindible que, mentre es doni aquesta conjuntu-
ra, l’Administració de la Generalitat assumeixi part de la tasca de creació de sòl 
residencial, a través de la promoció d’àrees residencials estratègiques, mitjançant 
un instrument de planejament general supramunicipal, com és el pla director ur-
banístic. Aquest instrument ha de ser adequat per procedir a la delimitació de les 
§tggu"tgukfgpekcnu"guvtcvflikswgu."c"nc"encuukÝecek„."uk"uÓguecw."fgn"u”n"eqttgurqpgpv"
i a l’ordenació i l’establiment de les determinacions necessàries per a l’execució 
directa d’aquestes àrees, mitjançant les quals l’administració urbanística de la 
Generalitat podrà produir amb celeritat i en la quantitat requerida el sòl residen-
ekcn"pgeguuctk"rgt"cvgpftg"gn"fflÝekv"cevwcn"fÓjcdkvcvigu"k"ngu"fgocpfgu"rtgxkuvgu"
pels propers anys. La tramitació d’aquest instrument urbanístic supramunicipal 
garanteix la coherència amb les previsions en matèria d’habitatge contingudes 
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en el Pacte nacional per a l’habitatge, assegura la participació dels ajuntaments 
chgevcvu"k"fg"nc"ekwvcfcpkc"gp"gn"rtqefiu"fg"fgekuk„"k"rgtogv"ukornkÝect"gn"rtqegfk-
ment previ a la transformació urbanística del sòl.

Atesa l’extraordinària i urgent necessitat de disposar de sòl transformat per subve-
pkt"gnu"fflÝekvu"cewowncvu"fg"u”n"tgukfgpekcn"guogpvcvu."gu"eqpukfgtc"kortguekpfkdng"
l’adopció immediata de les mesures legislatives necessàries que permetin la crea-
ció de les esmentades àrees amb establiment d’un mandat exprés al Departament 
competent per tal que procedeixi, immediatament, a la formulació i aprovació dels 
plans directors urbanístics indicats.

II

La incidència de la Llei estatal de sòl en el context de la legislació urbanística 
catalana obliga a una actuació normativa d’adequació de caràcter urgent, atès que 
només d’aquesta manera es pot restablir de forma immediata la seguretat jurídica, 
especialment necessària en un sector com el de l’urbanisme, cridat a satisfer neces-
sitats socials de primer ordre i a donar compliment a principis constitucionals que 
no poden trobar obstacles en situacions d’incertesa jurídica que, en aquest sector, 
han estat malauradament freqüents.
Fgu"fÓcswguv"rwpv"fg"xkuvc."nc"pgeguukvcv"fg"tguqnftg"gnu"fwdvgu"k"eqpÞkevgu"lwt‡fkeu"

que planteja, ja des de la seva entrada en vigor, la Llei estatal de sòl, té caràcter 
wtigpv."k"nÓcfgswcek„"pqtocvkxc"c"Ý"fg"fqpct"eqjgtflpekc"k"ugpvkv"cn"eqplwpv"fg"nc"
legislació urbanística catalana en el context de la nova legislació estatal no admet 
demora. Com tampoc no admet demora la necessitat de dotar a l’administració de 
la Generalitat dels instruments urbanístics necessaris d’abast supramunicipal, per 
c"nc"etgcek„"fg"ngu"§tggu"tgukfgpekcnu"guvtcvflikswgu"rgt"c"uwdxgpkt"nÓkorqtvcpv"fflÝekv"
acumulat d’habitatge protegit a Catalunya.
Ckz”"lwuvkÝec"swg."rgt"rtkogtc"xgicfc."gn"Iqxgtp"hcek"¿u"fg"nc"hcewnvcv"ngikuncvk-

va excepcional del decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, 
aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en donar-se els pressupòsits de 
fet habilitants de la necessitat extraordinària i urgent en una matèria que no és cap 
de les que resten excloses d’aquest instrument normatiu.

III

El Decret llei s’estructura en dos títols. El Títol I conté un conjunt de disposicions 
igpgtcnu"swg"vgpgp"rgt"qdlgevg"eqpetgvct"gn"ukipkÝecv."gp"gn"octe"fg"nc"ngikuncek„"wtdc-
p‡uvkec"ecvcncpc."fgnu"pqwu"eqpegrvgu"hqtowncvu"rgt"nc"Nngk"guvcvcn"fg"u”n."k"gurgekÝect"
els aspectes respecte als quals les competències legislatives que ostenta Catalunya 
eqorqtvgp."fÓceqtf"cod"ngu"en§wuwngu"fg"ucnxciwctfc"kpenqugu"gp"nc"fkurqukek„"Ýpcn"
primera de la Llei estatal, l’aplicació de la legislació catalana.

Per la seva banda, el Títol II està integrat per diversos articles que tenen per 
objecte introduir, en els preceptes del Text refós de la Llei d’urbanisme, les modi-
Ýecekqpu"rtqegfgpvu"rgt"vcn"fÓcfgswct"cswgnnu"gzvtgou"fg"nc"pqtocvkxc"xkigpv"swg"
no són plenament coherents amb la Llei estatal de sòl, o per incorporar aquells 
altres extrems que es deriven d’aquesta Llei estatal i que no estan previstos en 
la legislació urbanística catalana. Entre aquests aspectes es pot destacar la con-
creció dels casos d’alteració de l’ordenació vigent que constitueixen revisió del 
planejament general, casos dels quals s’exclou la delimitació d’àrees residencials 
guvtcvflikswgu"fgÝpkfgu"gp"gn"fcttgt"rtgegrvg"fÓcswguv"V‡vqn0"Nc"pqtoc"guvcdngkz"
les característiques i requeriments d’aquestes àrees, i conté la necessària habili-
vcek„"ngicn"cnu"rncpu"fktgevqtu"wtdcp‡uvkeu"c"Ý"swg"ngu"fgnkokvkp"k."cn"ocvgkz"vgoru."
estableixin la seva ordenació detallada per tal que sigui possible la seva execució 
immediata.
Rgt"vqv"ckz”."gp"¿u"fg"nÓcwvqtkv¦cek„"eqpegfkfc"gp"nÓctvkeng"86"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvq-

pqokc."c"rtqrquvc"fgn"eqpugnngt"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu"k"fÓceqtf"
amb el Govern,
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DECRETO:

VëVQN I
Disposicions generals

Article 1
Situacions bàsiques de sòl

S’afegeix una disposició addicional quinzena al Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la redacció següent:

“Disposició addicional quinzena. Situacions bàsiques de sòl
”A l’efecte de l’aplicació de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sòl, i també 

cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fgvgtokpct"ngu"cevwcekqpu"fg"vtcpuhqtocek„"wtdcp‡uvkec"fg"swfl"
són susceptibles els terrenys, com també els drets i els deures dels seus titulars, 
s’entén que:

”1. Es troben en la situació bàsica de sòl rural:
Ñc+"Gnu"vgttgp{u"swg"guvcp"encuukÝecvu"rgn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"igpgtcn"eqo"c"u”n"

no urbanitzable o que tenen aquesta condició d’acord amb la disposició transitòria 
quarta.1 de la Llei d’urbanisme.
Ñd+"Gnu"vgttgp{u"swg"guvcp"encuukÝecvu"rgn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"igpgtcn"eqo"c"

sòl urbanitzable o que tenen aquesta condició en virtut de la disposició transitòria 
primera.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.
”2. Es troben en la situació bàsica de sòl urbanitzat, en tot cas:
Ñc+"Gnu"vgttgp{u"encuukÝecvu"rgn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"igpgtcn"eqo"c"u”n"wtd§"

consolidat que reuneixin els requisits que estableix l’article 30 de la Llei d’urbanis-
me 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.
Ñd+"Gnu"vgttgp{u"encuukÝecvu"rgn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"igpgtcn"eqo"c"u”n"wtd§"pq"

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.”

Article 2
Actuacions de transformació urbanística

S’afegeix una disposició addicional setzena al Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la redacció següent:

“Disposició addicional setzena. Actuacions de transformació urbanística
”1. A l’efecte de l’aplicació de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sòl, són 

actuacions de transformació urbanística les actuacions de nova urbanització o bé 
de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons el cas, destinades 
a l’ordenació i la transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat 
inclòs en sectors de millora urbana o en polígons d’actuació urbanística que tin-
iwkp"rgt"qdlgevg"cniwpc"fg"ngu"Ýpcnkvcvu"c"swfl"hc"tghgtflpekc"nÓctvkeng"8:040c"fg"nc"Nngk"
d’urbanisme. Tanmateix, el sòl urbanitzable no delimitat no es considera inclòs en 
wpc"cevwcek„"fg"vtcpuhqtocek„"wtdcp‡uvkec"Ýpu"swg"pq"uÓcrtqxc"gn"eqttgurqpgpv"rnc"
parcial urbanístic de delimitació.
Ñ40"Ngu"cevwcekqpu"c•nncfgu"uqdtg"u”nu"wtdcpu"uwdlgevgu"¿pkecogpv"c"eguuk„"qdnkic-

tòria i gratuïta de vialitat per adquirir la condició de solars, i les actuacions d’abast 
limitat per a l’ajust, l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures en sòl 
urbà no es consideren actuacions de transformació urbanística a l’efecte de l’aplicació 
de la Llei estatal de sòl, sens perjudici de llur subjecció als deures de cessió de sòl 
per a sistemes que estableix la legislació urbanística. Tampoc no tenen la conside-
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ració d’actuacions de transformació urbanística, aquelles que tenen per objecte la 
swcnkÝecek„"fg"u”n"cod"fguvkpcek„"c"jcdkvcvig"fqvcekqpcn"r¿dnke"nc"swcn."rgt"nc"ugxc"
eqpfkek„"fg"ukuvgoc"wtdcp‡uvke"fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec."pq"tgswgtgkz"kpetgogpvct"ngu"
tgugtxgu"rgt"c"¦qpgu"xgtfgu."gurcku"nnkwtgu"k"gswkrcogpvu"r¿dnkeu"pk"guv§"uwdlgevc"cn"
fgwtg"fg"eguuk„"fg"u”n"cod"crtqÝvcogpv0

”3. A l’efecte de l’aplicació de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sòl, són 
actuacions de transformació urbanística de dotació aquelles actuacions aïllades 
rtgxkuvgu"gp"oqfkÝecekqpu"fgn"rncpglcogpv."uqdtg"vgttgp{u"swg"gp"qtkigp"vgpgp"
la condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per objecte l’ordenació i l’execució 
d’una actuació que, sense comportar una reordenació general d’un àmbit, dóna 
nnqe"c"nc"vtcpuhqtocek„"fgnu"wuqu"rtggzkuvgpvu"q"c"nÓcwiogpv"fg"nÓgfkÝecdknkvcv"q"fg"
la densitat de determinades parcel·les i a la correlativa exigència de majors reserves 
per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments prevista a l’article 94.5 de 
la Llei d’urbanisme.

”4. Quan les actuacions de dotació a què fa referència l’apartat 3 preveuen sostre 
residencial de nova implantació estan subjectes a les reserves de sòl per a habitatges 
fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"swg"tgiwnc"nÓctvkeng"7905"k"nc"fkurqukek„"cffkekqpcn"fkpqxgpc"fg"nc"
Llei d’urbanisme. Les persones propietàries han de cedir el 10% de l’increment de 
nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"swg"eqorqtvk"nÓcevwcek„"fg"fqvcek„"tgurgevg"c"nÓcrtqÝvcogpv"
urbanístic preexistent i efectivament materialitzat. El compliment dels deures de les 
persones propietàries es fa efectiu mitjançant el sistema i la modalitat d’actuació que 
s’estableixi per a l’execució del polígon d’actuació urbanística que a tal efecte s’ha 
fg"fgnkokvct."gn"swcn"gu"rqv"tghgtkt"c"wpc"¿pkec"Ýpec0"Gp"gn"ecu"swg"gn"rncpglcogpv"
determini que, pel fet de concórrer les circumstàncies indicades en l’article 43.3 i 
en l’article 94.5.c) de la Llei d’urbanisme, respectivament, el compliment del deure 
fg"eguuk„"fgn"32'"fg"nÓkpetgogpv"fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"swg"eqorqtvk"nÓcevw-
ació de dotació així com el compliment del deure de cessió de les reserves de sòl 
per a zones verdes i equipaments que estableix l’article 94.5 de la Llei d’urbanisme 
es poden substituir pel seu equivalent dinerari, ha de calcular el valor total de les 
càrregues imputables a l’actuació i les persones propietàries poden complir el deure 
de pagament substitutori de les cessions, sense necessitat d’aplicar cap sistema ni 
modalitat d’actuació, en el moment d’atorgament de la llicència d’obra nova o de 
tgjcdknkvcek„"swg"jcdknkvk"nc"oclqt"gfkÝecdknkvcv"q"fgpukvcv"q"nÓguvcdnkogpv"fgn"pqw"¿u"
atribuït per l’ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència.

”5. Les persones titulars de la iniciativa en les actuacions de transformació ur-
banística estan subjectes al règim de drets i deures de la promoció i, si s’escau, de 
la propietat, que preveu la Llei estatal de sòl, en els termes i abast que, en funció de 
la classe de sòl i tipus d’actuació, estableix la legislació urbanística. Les persones 
propietàries no titulars de la iniciativa també estan subjectes al règim de drets i 
deures de la propietat que preveu la Llei estatal de sòl en els termes i abast regulats 
en la legislació urbanística.”

Article 3
GurgekÝecek„"fg"eqpegrvgu"wtdcp‡uvkeu"c"ghgevgu"fg"nÓcrnkecek„"fg"nc"Nngk"guvcvcn"
de sòl

S’afegeix una disposició addicional dissetena al Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la redacció següent:
ÐFkurqukek„"cffkekqpcn"fkuugvgpc0"GurgekÝecek„"fg"eqpegrvgu"wtdcp‡uvkeu"c"ghgevgu"

de l’aplicació de la Llei estatal de sòl
”A l’efecte de l’aplicació de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sòl:
Ñ30"Gn"eqpegrvg"fÓgfkÝecdknkvcv"okvlcpc"rqpfgtcfc"swg"tgiwnc"nc"nngk"guvcvcn"gu-

ogpvcfc"gu"eqttgurqp"cod"gn"fÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fgÝpkv"c"nÓctvkeng"5803"fg"nc"
Llei d’urbanisme.

”2. Es considera com a àmbit espacial homogeni, en el cas de sistemes urbanístics 
r¿dnkeu"swg"pq"guvkiwkp"eqortguqu"gp"ecr"§odkv"fÓcevwcek„"wtdcp‡uvkec."pk"gp"ecr"
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àmbit de referència establert pel planejament urbanístic a efectes de valoració, el 
eqttgurqpgpv"cn"rqn‡iqp"Ýuecn"gp"swfl"guvkiwkp"kpenququ"cswguvu"ukuvgogu"c"ghgevgu"
cadastrals.”

Article 4
GurgekÝecek„"fg"nc"ngikuncek„"crnkecdng

S’afegeix una disposició addicional divuitena al Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la redacció següent:
ÐFkurqukek„"cffkekqpcn"fkxwkvgpc0"GurgekÝecek„"fg"nc"ngikuncek„"crnkecdng
”1. En els casos que el planejament urbanístic prevegi, d’acord amb el que esta-

dngkz"nc"ngikuncek„"wtdcp‡uvkec."nc"eqorcvkdknkvcv"fg"nÓcrtqÝvcogpv"rtkxcv"k"gn"fguv‡"c"
ukuvgogu"fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec"fgn"u”n."fgn"xqn"q"fgn"uwdu”n"fÓwp"vgttgp{."gu"rqv"eqpu-
tituir el règim de propietat horitzontal adient d’entre els previstos en la legislació 
civil catalana, amb les limitacions i servituds que procedeixin per a la protecció 
fgn"fqokpk"r¿dnke0
Ñ40"Gnu"rcvtkoqpku"r¿dnkeu"fg"u”n"k"fÓjcdkvcvig"gu"tgigkzgp"rgn"swfl"guvcdngkz"nc"

Llei d’urbanisme. L’accés al Registre de la Propietat de les limitacions, obligaci-
qpu."vgtokpku"q"eqpfkekqpu"fg"fguvkpcek„"fg"ngu"Ýpswgu"swg"kpvgitgp"wp"rcvtkoqpk"
r¿dnke"fg"u”n"k"fÓjcdkvcvig."k"gnu"ghgevgu"fÓcswguv"ceefiu."gu"tgiwngp"rgt"nc"ngikuncek„"
registral aplicable.

”3. El dret de superfície es regeix per la Llei d’urbanisme, per la legislació civil 
catalana i pel títol constitutiu del dret.”

VëVQN II
OqfkÝecekqpu"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"
314227."fg"48"fg"lwnkqn

Article 5
Dret d’iniciativa dels particulars per a l’activitat de l’execució de la urbanitza-
ció
W0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"7"fg"nÓctvkeng"332"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."

que queda redactat tal com segueix:
“5. L’administració de la Generalitat, els ens locals i les entitats urbanístiques 

especials, en llurs esferes d’actuació respectives i en l’exercici de llurs competències, 
participen en el procés d’execució dels plans urbanístics; les persones particulars hi 
participen sota les diverses modalitats regulades per aquesta Llei. El dret d’iniciativa 
de les persones particulars no propietàries en l’execució del planejament s’exerceix 
en els casos que l’administració actuant opta, en el sistema d’expropiació o en les 
modalitats de cooperació i per sectors d’urbanització prioritària del sistema de 
reparcel·lació, per gestionar indirectament aquesta execució.”

Dos. S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 178 del Text refós de la Llei d’urbanis-
og."k"nÓcevwcn"rct§itch"¿pke"tguvc"eqo"c"crctvcv"3."fg"ocpgtc"swg"nÓguogpvcv"ctvkeng"
queda redactat tal com segueix:

“1. La declaració, a càrrec de l’ajuntament, que la part promotora, la junta de 
compensació o l’entitat corresponent, en la modalitat de compensació per concer-
tació del sistema de reparcel·lació, han incomplert l’obligació d’urbanitzar, en els 
terminis establerts pel planejament urbanístic, comporta la suspensió dels efectes 
fgn"rncpglcogpv"gp"gzgewek„."Ýpu"swg"nc"rgtuqpc"q"nÓgpvkvcv"tgurqpucdng"ictcpvgkzkp"
la totalitat de l’import pressupostat de les obres pendents d’executar, sens perjudici 
que l’administració pugui acordar el canvi del sistema d’actuació o el canvi de 
oqfcnkvcv"fÓcswguv"ukuvgoc."q"dfi"rwiwk"oqfkÝect"gn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke."cod"
els tràmits previs corresponents.

”2. Les persones particulars no propietàries poden instar, davant l’ajuntament, la 
declaració de l’incompliment de l’obligació d’urbanitzar a què fa referència l’apartat 
1, i el canvi de modalitat del sistema de reparcel·lació, en el cas que s’hagi establert 
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la modalitat de compensació bàsica o de compensació per concertació i les perso-
nes propietàries no hagin exercit la iniciativa per a la execució de la urbanització 
dins del termini previst per a aquesta execució. L’ajuntament, que ha de resoldre la 
sol·licitud en el termini de dos mesos, o bé ha d’acordar el canvi de modalitat o de 
sistema d’actuació, o bé adoptar alguna de les mesures per garantir l’execució de 
la urbanització que preveu l’apartat 1.”

Article 6
Dret de consulta
W0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"4"fg"nÓctvkeng";:"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."swg"

queda redactat tal com segueix:
“2. Tothom té dret a ésser informat per escrit per l’ajuntament corresponent, en 

el termini d’un mes a comptar de la sol·licitud, del règim urbanístic aplicable a una 
Ýpec"q"c"wp"ugevqt"fg"u”n."okvlcp›cpv"nÓgokuuk„"fg"egtvkÝecvu"fg"tfliko"wtdcp‡uvke0"Ngu"
persones titulars del dret d’iniciativa en les actuacions d’urbanització exerceixen 
gn"ftgv"fg"eqpuwnvc"okvlcp›cpv"nc"uqnánkekvwf"fgnu"eqttgurqpgpvu"egtvkÝecvu"fg"tfliko"
urbanístic o, en el cas del sòl urbanitzable no delimitat, mitjançant el procediment 
de consulta previst en l’article 73.”
Fqu0"Gu"oqfkÝec"gn"v‡vqn"k"gnu"crctvcvu"3"k"4"fg"nÓctvkeng";;"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"

d’urbanisme, i s’afegeix un nou apartat 3 a aquest article, amb la redacció següent:
ÐCtvkeng";;0"EgtvkÝecvu"fg"tfliko"wtdcp‡uvke
Ñ30"Vqvjqo"rqv"fgocpct"kphqtogu"tghgtkvu"c"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"q."gp"igpg-

tcn."c"ngu"fgvgtokpcekqpu"wtdcp‡uvkswgu"crnkecdngu"c"wpc"q"wpgu"Ýpswgu"eqpetgvgu."
c"nÓclwpvcogpv"eqorgvgpv."swg"jc"fg"pqvkÝect"gnu"egtvkÝecvu"gp"gn"vgtokpk"fÓwp"ogu"
des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’ajuntament.
Ñ40"Gn"egtvkÝecv"fg"tfliko"wtdcp‡uvke"c"swfl"gu"tghgtgkz"nÓcrctvcv"3."uk"nc"Ýpec"qdlgevg"

fg"eqpuwnvc"fiu"gfkÝecdng."vfi"wpc"xkiflpekc"fg"uku"oguqu."c"eqorvct"fgu"fg"nc"pqvkÝec-
ció a les persones interessades. Sens perjudici de les prescripcions de la legislació 
ugevqtkcn."fiu"rtgegrvkw"fÓcvqtict"ngu"nnkeflpekgu"fÓgfkÝecek„"swg"ukiwkp"uqnánkekvcfgu"gp"
la forma establerta per la legislació de règim local dins aquest termini de vigència 
i que manquin de defectes inesmenables, sempre que el projecte s’ajusti a les nor-
ogu"xkigpvu"gp"gn"oqogpv"fg"nc"uqnánkekvwf"fgn"egtvkÝecv."fÓceqtf"cod"gn"eqpvkpiwv"
d’aquest. En aquest supòsit, la sol·licitud de la llicència no es veu afectada per la 
suspensió potestativa de llicències regulada per l’article 71.1.
Ñ50"Gnu"egtvkÝecvu"fg"tfliko"wtdcp‡uvke."gp"ecu"swg"gu"tghgtgkzkp"c"Ýpswgu"swg"pq"ukiwkp"

susceptibles d’obtenir llicència directament, i també els informes a què fa referència 
l’article 73 tenen una vigència de sis mesos, i l’alteració, dins d’aquest termini, de les 
determinacions i previsions que es facin constar en aquests documents, pot donar dret 
a les persones titulars del dret d’iniciativa a la indemnització de les despeses en què 
jcikp"kpeqttgiwv"rgt"nÓgncdqtcek„"fgnu"rtqlgevgu"swg"gufgxkpiwkp"kp¿vknu0Ñ

Article 7
Deures de les persones propietàries de sòl no urbanitzable
Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"9"fg"nÓctvkeng"69"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."swg"

queda redactat tal com segueix:
“7. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els 

casos la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la 
màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i 
comporta per a la persona propietària els deures següents:

”a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per a conservar el sòl i 
la seva massa vegetal en l’estat legalment exigible o per a restaurar aquest estat, en 
els termes previstos en la normativa que sigui d’aplicació.

”b) Costejar i, si s’escau, executar les infraestructures de connexió de la instal-
ncek„."nc"eqpuvtweek„"q"nÓgfkÝecek„"cod"ngu"zctzgu"igpgtcnu"fg"ugtxgku."k"egfkt"c"
l’administració competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la 
ugxc"kpeqtrqtcek„"cn"fqokpk"r¿dnke."swcp"pÓjcikp"fg"hqtoct"rctv0
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”c) Costejar i, si s’escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per a donar 
compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l’acord d’aprovació 
del projecte, respecte a l’obtenció de subministraments, assoliment de nivells de 
sanejament adequats o altres serveis.

”d) Costejar i, si s’escau, executar les mesures correctores que determini el pla 
especial o l’acord d’aprovació del projecte per tal d’evitar la fragmentació d’espais 
agraris i l’afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edi-
Ýecekqpu"k"nnwtu"wuqu."ceeguuqu"k"ugtxgku"uqdtg"nc"swcnkvcv"fgn"rckucvig."q"rgt"cnvtgu"
Ýpcnkvcvu"lwuvkÝecfgu0Ñ

Article 8
Eguuk„"fg"u”n"cod"crtqÝvcogpv
W0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng"65"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog"fg"

manera que aquest apartat queda redactat tal com segueix:
“1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’ad-

okpkuvtcek„"cevwcpv."itcvw•vcogpv."gn"u”n"eqttgurqpgpv"cn"32'"fg"nÓcrtqÝvcogpv"
urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels polígons d’actu-
cek„"wtdcp‡uvkec"swg"vkpiwkp"rgt"qdlgevg"cniwpc"fg"ngu"Ýpcnkvcvu"c"swfl"hc"tghgtflpekc"
l’article 68.2.a, excepte en els casos següents:

”a) Que tinguin per objecte les actuacions aïllades de dotació a què fa referència la 
disposició addicional setzena, en les quals les persones propietàries han de cedir el 
32'"fg"nÓkpetgogpv"fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"swg"eqorqtvk"nÓcevwcek„"fg"fqvcek„"
tgurgevg"c"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"rtggzkuvgpv"k"ghgevkxcogpv"ocvgtkcnkv¦cv0

”b) Que es tracti d’una àrea residencial estratègica, en les quals les persones 
propietàries han de cedir el percentatge que el pla director urbanístic estableixi, 
swg"rqv"ugt"fg"Ýpu"c"wp"37'"fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fgn"ugevqt0Ñ
Fqu0"Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"68"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."swg"swgfc"

redactat tal com segueix:
ÐCtvkeng"680"Eqpfkekqpu"fg"nc"eguuk„"fg"u”n"cod"crtqÝvcogpv
”L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels ter-

tgp{u"cod"crtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"swg"tgr"gp"eqornkogpv"fgn"fgwtg"fg"eguuk„"fg"
u”n"cod"crtqÝvcogpv"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"65"k"67030c."gnu"swcnu"uÓjcp"fg"egfkt"
urbanitzats.”
Vtgu0"Gu"oqfkÝec"nc"nngvtc"c+"fg"nÓctvkeng"33603"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."

que queda redactat tal com segueix:
“a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic 

i pels projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al 
polígon d’actuació urbanística.”
Swcvtg0"Gu"oqfkÝec"nc"nngvtc"d+"fg"nÓctvkeng"343"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."

que queda redactat tal com segueix:
“b) L’afectació real de les parcel·les adjudicades al compliment de les càrregues 

i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel·lació.”

Article 9
Reserves de sòl per a habitatges de protecció pública
W0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"5"fg"nÓctvkeng"79"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."

s’afegeixen uns nous apartats 4 i 5, l’actual apartat 4 resta com a apartat 6 i l’actual 
crctvcv"7"gu"oqfkÝec"k"rcuuc"c"ugt"nÓcrctvcv"9."fg"ocpgtc"swg"gnu"guogpvcvu"crctvcvu"
queden redactats tal com segueix:
Ð50"Gnu"rncpu"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"k"nnwtu"oqfkÝecekqpu"k"tgxkukqpu"

jcp"fg"tgugtxct"rgt"c"nc"eqpuvtweek„"fÓjcdkvcvigu"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec."eqo"c"o‡-
pko."gn"u”n"eqttgurqpgpv"cn"52'"fgn"uquvtg"swg"gu"swcnkÝswk"rgt"c"nÓ¿u"tgukfgpekcn"fg"
nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 20% s’ha 
fg"fguvkpct"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"tfliko"igpgtcn"k"fg"tfliko"gurgekcn"
k"wp"32'"c"jcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn"fg"rtgw"eqpegtvcvÑ

“4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix 
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l’apartat anterior, es considera sostre residencial de nova implantació el sostre 
destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament amb 
altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanística municipal per als sectors de 
sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i 
els sectors subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les 
Ýpcnkvcvu"c"swfl"gu"tghgtgkz"nÓctvkeng"8:040c."kpenqugu"ngu"cevwcekqpu"c•nncfgu"fg"fqvcek„0"
En tot cas, no es considera sostre residencial de nova implantació i no computa en 
gn"e§newn"gn"uquvtg"eqttgurqpgpv"c"ngu"eqpuvtweekqpu"cod"¿u"tgukfgpekcn"gzkuvgpvu"gp"
els esmentats sectors o polígons.”
Ð7"Gn"ukuvgoc"fÓjcdkvcvig"fqvcekqpcn"r¿dnke"pq"eqorwvc"c"nÓghgevg"fgn"eqornkogpv"

dels percentatges mínims de reserves a què fan referència l’apartat 3 d’aquest arti-
cle, la disposició transitòria segona.3 i la disposició addicional dinovena. El sostre 
fgnu"vgttgp{u"ckz‡"swcnkÝecvu"vcorqe"pq"gu"eqpukfgtc"uquvtg"tgukfgpekcn"fg"pqxc"
implantació a l’efecte del càlcul de les esmentades reserves, atesa la seva condició 
fg"ukuvgoc"wtdcp‡uvke"fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec."swg"vcodfi"gzenqw"swg"gu"eqpukfgtk"uquvtg"
gfkÝecdng"cnu"ghgevgu"fg"fgvgtokpct"ngu"tgugtxgu"rgt"c"¦qpgu"xgtfgu."gurcku"nnkwtgu"k"
equipaments que estableixen els articles 58.1.f), 5 i 7, 65.3 i 5, 68.7 i 8 i 94.”
Ð80"Ngu"tgugtxgu"rgt"c"nc"eqpuvtweek„"fÓjcdkvcvigu"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"uÓjcp"fÓgo-

plaçar evitant la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el 
que estableix l’article 3.2, per tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació 
territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda.”

“7. El planejament urbanístic general o derivat, segons que correspongui, ha de 
determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d’habitatges 
fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"okvlcp›cpv"nc"swcnkÝecek„"fg"vgttgp{u"rgt"c"cswguvc"Ýpcnkvcv"gp"
sòl urbà no inclòs en sectors de planejament derivat, formin part o no de polígons 
fÓcevwcek„"wtdcp‡uvkec."nc"swcn"gu"rqv"xkpewnct"c"wp"tfliko"gurge‡Ýe"fg"rtqvgeek„"
r¿dnkec."k"okvlcp›cpv"nc"fgvgtokpcek„"fgn"rgtegpvcvig"fg"uquvtg"swg"gnu"ugevqtu"fg"
rncpglcogpv"fgtkxcv"jcp"fg"swcnkÝect"rgt"cswguvc"fguvkpcek„0"Gn"rncpglcogpv"jc"fg"
preveure els terminis obligatoris per a l’inici i per a l’acabament de la construcció 
d’aquests habitatges.”
Fqu0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"5"fg"nÓctvkeng"376"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."

de manera que queda redactat tal com segueix:
Ð50"Cod"kpfgrgpfflpekc"fgnu"jcdkvcvigu"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"fguvkpcvu"c"tgrqukek„."

s’ha de fer la reserva d’un mínim del 25% del total d’habitatges previstos en les 
fgnkokvcekqpu"rgt"c"pqxgu"qhgtvgu"fÓjcdkvcvigu"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec."ugpu"rgtlwfkek"
del que estableix l’article 155.2. En tot cas, s’ha de donar compliment a les reserves 
mínimes obligatòries que aquesta Llei estableix per als plans d’ordenació urbanís-
tica municipal.”
Vtgu0"Gu"oqfkÝec"gn"v‡vqn"k"nÓcrctvcv"5"fg"nc"fkurqukek„"vtcpukv”tkc"ugiqpc"fgn"Vgzv"

refós de la Llei d’urbanisme, que queden redactats tal com segueix:
“Segona. Adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per a 

jcdkvcvigu"fg"rtqvgeek„"r¿dnkecÑ
“3. Si no hi ha un pla d’ordenació urbanística municipal o un programa d’actuació 

wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"cfcrvcvu"c"ngu"fgvgtokpcekqpu"fÓcswguvc"Nngk."ngu"oqfkÝecekqpu"
dels instruments de planejament urbanístic general, el planejament urbanístic derivat 
k"nnwtu"oqfkÝecekqpu"rqfgp"guvcdnkt"tgugtxgu"fg"u”n"rgt"c"jcdkvcvigu"fg"rtqvgeek„"
r¿dnkec."okvlcp›cpv"nc"swcnkÝecek„"fg"u”n."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"79090"
Les reserves mínimes que estableix l’article 57.3 s’han d’aplicar preceptivament i 
immediatament:

”a) En els municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, a les 
oqfkÝecekqpu"fg"rncpglcogpv"igpgtcn"swg"vgpgp"rgt"qdlgevg"ngu"cevwcekqpu"c•nncfgu"
de dotació a què fa referència la disposició addicional setzena, als sectors subjectes 
a un pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin usos residencials 
fg"pqxc"korncpvcek„"k"cnu"ugevqtu"fg"u”n"wtdcpkv¦cdng"cod"¿u"tgukfgpekcn."nngxcv"swg"
tinguin un planejament derivat aprovat inicialment abans de l’entrada en vigor de 
la Llei 10/2004. L’òrgan autonòmic competent pot autoritzar excepcionalment la 
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disminució de les esmentades reserves en els sectors per als que s’estableix una 
fgpukvcv"kphgtkqt"c"xkpv/k/ekpe"jcdkvcvigu"rgt"jgev§tgc"k"wpc"vkrqnqikc"gfkÝecv”tkc"
incompatible amb la construcció d’habitatges protegits.
Ñd+"Gp"vqvu"gnu"owpkekrku"ugpug"gzegrek„."c"ngu"oqfkÝecekqpu"fgn"rncpglcogpv"

igpgtcn"swg"kornkswkp"wp"ecpxk"fg"nc"encuukÝecek„"fgn"u”n"pq"wtdcpkv¦cdng"cod"nc"
Ýpcnkvcv"fÓkpenqwtg/jk"pqwu"wuqu"tgukfgpekcnu."ugortg"swg"nc"oqfkÝecek„"pq"guvkiwk"
aprovada inicialment en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004.”

Quatre. S’afegeix una disposició addicional dinovena al Text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb la redacció següent:

“Disposició addicional dinovena. Reserves per a noves tipologies d’habitatge 
cod"rtqvgeek„"qÝekcn

”Quan la normativa en matèria d’habitatge creï una nova tipologia d’habitatge 
cod"rtqvgeek„"qÝekcn."cnvtc"swg"nc"fg"rtgw"eqpegtvcv."gnu"rncpu"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"
municipal dels municipis de més de deu mil habitants i capitals de comarca i llurs 
oqfkÝecekqpu"k"tgxkukqpu."c"ofiu"fg"ngu"tgugtxgu"o‡pkogu"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"7905."
jcp"fg"hgt"wpc"tgugtxc"o‡pkoc"cffkekqpcn"fgn"32'"fgn"uquvtg"swg"gu"swcnkÝswk"rgt"
c"nÓ¿u"tgukfgpekcn"fg"pqxc"korncpvcek„."vcpv"gp"u”n"wtd§"eqo"gp"u”n"wtdcpkv¦cdng."rgt"
a la construcció d’habitatges destinats a aquesta nova tipologia. Aquesta reserva 
mínima addicional del 10% també és obligatòria en els municipis de més de deu 
mil habitants i capitals de comarca amb planejament general no adaptat a la Llei 
d’urbanisme en els supòsits establerts en les lletres a) i b) de la disposició transitòria 
segona.3 de la Llei d’urbanisme.”

Article 10
Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics
W0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"7"fg"nÓctvkeng":"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."swg"

queda redactat tal com segueix:
“5. La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels ins-

truments de planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes:
Ñc+"Gp"nc"kphqtocek„"r¿dnkec"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke."ecn"

que, conjuntament amb el pla, s’exposi un document comprensiu dels extrems 
següents:

”Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i 
de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de 
les llicències i tramitacions que se suspenen.

”Segon. Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de 
nc"tgxkuk„"q"oqfkÝecek„"fÓwp"kpuvtwogpv"fg"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke."rn§pqn"fÓkfgp-
vkÝecek„"fgnu"§odkvu"gp"gnu"swg"nÓqtfgpcek„"rtqrqucfc"cnvgtc"nc"xkigpv"k"tguwo"fg"
l’abast d’aquesta alteració.

”b) Cal garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de plane-
jament urbanístic vigents.

”c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació 
r¿dnkec"gp"gnu"rtqegfkogpvu"fg"rncpglcogpv"k"iguvk„"wtdcp‡uvkeu"k"fgnu"ceqtfu"fÓcrtq-
vació que s’adoptin en llur tramitació.

”d) Es desenvolupen per reglament les formes de consulta i divulgació dels ins-
truments urbanístics i els mitjans d’accés de la ciutadania a aquests instruments i 
la prestació d’assistència tècnica perquè puguin comprendre’ls correctament.”

Dos. S’afegeix una disposició addicional vintena al Text refós de la Llei d’urba-
nisme, amb la redacció següent:

“Disposició addicional vintena. Compliment de les obligacions de publicitat per 
mitjans telemàtics

”1. L’administració de la Generalitat i els ajuntaments han de garantir l’accés 
telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic aprovats 
fgÝpkvkxcogpv"c"rctvkt"fg"nÓ3"fg"lwnkqn"fg"4229"k"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpglcogpv"
general vigents, amb independència de la data en què aquests hagin estat aprovats. 
Aquest accés, en els municipis de menys de 5.000 habitants que no disposin dels 
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mitjans tècnics necessaris, es pot fer efectiu a través de la connexió amb l’instru-
ment de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’administració de la 
Generalitat.

”2. L’accés telemàtic a la resta d’instruments de planejament municipal vigents 
es farà efectiu progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i orga-
nitzatius de què es disposi.

”3. Els municipis de població inferior a 10.000 habitants han de donar compli-
ment a les obligacions que estableix l’apartat 1 a partir de l’1 de març de 2008. 
L’administració de la Generalitat i la resta de municipis han de donar compliment 
a l’obligació de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de 
planejament a què fa referència l’apartat 1 en el termini d’un mes des de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei.

”4. L’obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria 
fÓkphqtocek„"r¿dnkec"gp"gnu"rtqegfkogpvu"fg"rncpglcogpv"k"iguvk„"wtdcp‡uvkeu."k"
dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, s’ha de complir des de 
la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, excepte en el cas dels municipis 
de població inferior a 10.000 habitants que no disposin dels mitjans telemàtics 
necessaris, els quals han de donar compliment a aquesta obligació a partir de l’1 
de març de 2008.”

Article 11
OqfkÝecekqpu"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke0"Cevwcekqpu"c•nncfgu"
de dotació
Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng";6"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."uÓjk"

afegeix un nou apartat 5 i l’actual apartat 5 resta com a apartat 6, de manera que 
els esmentats apartats queden redactats tal com segueix:
Ð30"Nc"oqfkÝecek„"fg"swcnugxqn"fgnu"gngogpvu"fÓwpc"Ýiwtc"fgn"rncpglcogpv"

urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament i les particularitats 
següents:
Ñc+"Gp"gn"ecu"fg"oqfkÝecekqpu"fg"rncpu"wtdcp‡uvkeu"rnwtkowpkekrcnu"nc"kpekfflp-

ekc"vgttkvqtkcn"fg"ngu"swcnu"swgfk"nkokvcfc"c"wp"¿pke"vgtog"owpkekrcn."eqttgurqp"c"
nÓclwpvcogpv"chgevcv"rgt"nc"oqfkÝecek„"fÓceqtfct/pg"nÓcrtqxcek„"kpkekcn"k"nÓcrtqxcek„"
provisional.
Ñd+"Gp"ngu"oqfkÝecekqpu"fgnu"ukuvgogu"wtdcp‡uvkeu"fÓgurcku"nnkwtgu."¦qpgu"xgt-

fgu"q"fÓgswkrcogpvu"gurqtvkwu."gp"ecu"fg"ocpec"fg"tguqnwek„"fgÝpkvkxc"fkpvtg"fg"
vgtokpk"uÓgpvfip"fgpgicfc"nc"oqfkÝecek„."fÓceqtf"cod"gn"swfl"guvcdngkz"nÓctvkeng";7"
d’aquesta Llei.
Ñe+"Gp"gn"ecu"fg"oqfkÝecekqpu"fÓkpuvtwogpvu"fg"rncpglcogpv"igpgtcn"swg"eqorqtvkp"

wp"kpetgogpv"fgn"uquvtg"gfkÝecdng."fg"nc"fgpukvcv"fg"nÓ¿u"tgukfgpekcn"q"nc"vtcpuhqt-
ocek„"inqdcn"fgnu"wuqu"cpvgtkqtogpv"rtgxkuvqu."jcp"fÓgurgekÝect"gp"nc"ogo”tkc"nc"
identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les 
Ýpswgu"chgevcfgu"fwtcpv"gnu"ekpe"cp{u"cpvgtkqtu"c"nÓkpkek"fgn"rtqegfkogpv"fg"oqfk-
Ýecek„."ugiqpu"eqpuvk"gp"gn"tgikuvtg"q"kpuvtwogpv"wvknkv¦cv"c"ghgevgu"fÓkfgpvkÝecek„"
de les persones interessades.”
Ð70"Swcp"nc"oqfkÝecek„"fgn"rncpglcogpv"vfi"rgt"qdlgevg"wpc"cevwcek„"c•nncfc"fg"

dotació s’han d’incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equi-
paments d’acord amb les regles següents:
Ñc+"Uk"nc"oqfkÝecek„"eqorqtvc"vtcpuhqtocek„"fgnu"wuqu"rtggzkuvgpvu."uÓjcp"fg"

complir les reserves mínimes que estableix l’apartat 4.
Ñd+"Uk"nc"oqfkÝecek„"eqorqtvc"¿pkecogpv"wp"kpetgogpv"fg"uquvtg"gfkÝecdng"q"

de la densitat, s’han d’incrementar les reserves d’acord amb el què estableixen els 
apartats 2 i 3 respectivament.

”c) En el cas que les reserves exigides d’acord amb les lletres a i b no es puguin 
emplaçar en el mateix àmbit, per raons d’impossibilitat material, es poden substituir 
per l’equivalent del seu valor econòmic, que l’ajuntament competent ha de destinar 
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a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació 
en el municipi.”
Ð80"Ngu"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"fÓwpc"Ýiwtc"fg"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"jcp"fg"

tcqpct"k"lwuvkÝect"nc"pgeguukvcv"fg"nc"kpkekcvkxc."k"nÓqrqtvwpkvcv"k"nc"eqpxgpkflpekc"cod"
tgncek„"cnu"kpvgtguuqu"r¿dnkeu"k"rtkxcvu"eqpewttgpvu0"NÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"vtcokvct"
nc"oqfkÝecek„"jc"fg"xcnqtct"cfgswcfcogpv"nc"lwuvkÝecek„"fg"nc"rtqrquvc"k."gp"gn"ecu"
de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.”

Article 12
Sostenibilitat econòmica i ambiental

U. S’afegeix una nova lletra d) a l’apartat 3 de l’article 59 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb la redacció següent:
Ðf+"NÓkphqtog"fg"uquvgpkdknkvcv"geqp”okec."swg"jc"fg"eqpvgpkt"nc"lwuvkÝecek„"fg"

nc"uwÝekflpekc"k"cfgswcek„"fgn"u”n"fguvkpcv"c"wuqu"rtqfwevkwu."k"nc"rqpfgtcek„"fg"
nÓkorcevg"fg"ngu"cevwcekqpu"rtgxkuvgu"gp"ngu"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"ngu"cfokpkuvtcek-
ons responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris.”
Fqu0"Gu"oqfkÝec"nc"nngvtc"f+"fg"nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng"83"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"

d’urbanisme, que queda redactada tal com segueix:
Ðf+"NÓcxcnwcek„"geqp”okec"k"Ýpcpegtc."swg"jc"fg"eqpvgpkt"wp"kphqtog"fg"uquvgpk-

dknkvcv"geqp”okec"swg"rqpfgtk"nÓkorcevg"fg"ngu"cevwcekqpu"rtgxkuvgu"gp"ngu"Ýpcpegu"
r¿dnkswgu"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"tgurqpucdngu"fg"nc"korncpvcek„"k"gn"ocpvgpkogpv"
de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.”
Vtgu0"Gu"oqfkÝec"nc"nngvtc"f+"fg"nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng"88"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"

d’urbanisme, que queda redactada tal com segueix:
Ðf+"NÓcxcnwcek„"geqp”okec"k"Ýpcpegtc."swg"jc"fg"eqpvgpkt"nÓguvwfk"k"lwuvkÝecek„"fg"

la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de 
ngu"cevwcekqpu"rtgxkuvgu"gp"ngu"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"tgurqpuc-
bles de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació 
i prestació dels serveis necessaris.”

Quatre. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 110 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, amb la redacció següent:

“6. Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen 
el seguiment d’aquesta activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental 
i econòmica de les actuacions objecte d’execució, d’acord amb el què disposa la 
legislació que regula el règim d’organització i funcionament d’aquestes adminis-
tracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del què preveu la legislació 
d’avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta 
legislació estableix.”

Article 13
Revisió del planejament general

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 93 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la redacció següent:

“5. En tot cas, constitueix revisió del planejament general l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o de clas-
ukÝecek„"fgn"u”n"rtgguvcdngtvu."k"vcodfi"nÓcnvgtcek„"fgn"rncpglcogpv"igpgtcn"xkigpv"
swg"eqpukuvgkz"gp"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"encuukÝecek„"fgn"u”n"pq"wtdcpkv¦cdng"k"swg"
eqorqtvc."rgt"uk"ocvgkzc"q"eqplwpvcogpv"cod"ngu"oqfkÝecekqpu"crtqxcfgu"gp"
els tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la superfície 
fgn"u”n"encuukÝecv"rgn"rncpglcogpv"igpgtcn"eqo"c"u”n"wtd§"k"fgn"encuukÝecv"eqo"c"
sòl urbanitzable que ja disposi de les obres d’urbanització executades. L’adapta-
ció del planejament general municipal a les determinacions dels plans directors 
urbanístics de delimitació i ordenació d’àrees residencials estratègiques a què fa 
referència l’apartat 1.f de l’article 56 no requereix en cap cas la revisió del plane-
jament general municipal.”
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Article 14
Supòsits indemnitzatoris
Gu"oqfkÝswgp"gnu"crctvcvu"5"k"6"fg"nÓctvkeng"32;"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdc-

nisme, que queden redactats tal com segueix:
“3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislació aplicable en el cas 

fg"oqfkÝecekqpu"q"tgxkukqpu"fgn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"swg"korgfgkzkp"q"cnvgtkp"
la facultat de participar en actuacions de transformació urbanística, cal que els 
vgttgp{u"eqorvkp"cod"rncpglcogpv"fgtkxcv"fgÝpkvkxcogpv"crtqxcv."swcp"cswguv"fiu"
pgeguuctk."k."gp"vqv"ecu."cod"nÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fgnu"rtqlgevgu"fÓwtdcpkv¦cek„"k"fg"
reparcel·lació, quan sigui d’aplicació aquest sistema d’actuació.”

“4. Els terminis d’execució són, en el cas de polígons d’actuació urbanística en 
sòl urbà, els establerts pel pla d’ordenació urbanística municipal o pel programa 
d’actuació urbanística, i, en el cas de sectors subjectes a un pla derivat, els què 
determina aquest pla.”

Article 15
Xgpfc"k"uwduvkvwek„"hqt›qugu
Gu"oqfkÝswgp"gnu"ctvkengu"392"c"398"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."swg"

queden redactats tal com segueix:
ÐCtvkeng"3920"Fgenctcek„"fg"nÓkpeqornkogpv"fg"nÓqdnkicek„"fÓgfkÝect
Ñ30"Nc"fgenctcek„"fg"nÓkpeqornkogpv"fg"nÓqdnkicek„"fÓgfkÝect"eqttgurqp"cnu"clwp-

taments, d’acord amb el que sigui establert per reglament.
Ñ40"NÓqdnkicek„"fÓgfkÝect"uÓkpeqorngkz"uk"pq"uÓkpkekc"nÓgfkÝecek„"fgnu"uqnctu"uwdlgevgu"

c"cswguvc"qdnkicek„"fkpu"fgnu"vgtokpku"Ýzcvu"rgn"rncpglcogpv"k"uk"pq"uÓcecdc"gp"gnu"
vgtokpku"Ýzcvu"rgt"nc"nnkeflpekc"cvqticfc"q"gp"gnu"Ýzcvu"rgt"ngu"rt”ttqiwgu"fÓcswguvgu."
k"vcodfi"swcp"uÓkpeqorngkzgp"gnu"vgtokpku"Ýzcvu"gp"ngu"qtftgu"fÓgzgewek„"fÓqdtgu"
que es refereixin a obres de conservació o rehabilitació requerides per la seguretat 
de les persones o per la protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, d’acord 
amb l’article 104.1.e) quart.

”Article 171. Conseqüències de la inscripció en el registre municipal de solars 
ugpug"gfkÝect
Ñ30"Nc"kpuetkrek„"gp"gn"tgikuvtg"owpkekrcn"fg"uqnctu"ugpug"gfkÝect"eqorqtvc"nc"

iniciació de l’expedient d’alienació forçosa, mitjançant expropiació o venda, o de 
substitució forçosa. En aquest expedient s’ha de determinar el preu just del solar 
mitjançant un procediment individualitzat o per taxació conjunta.
Ñ40"Nc"kpuetkrek„"gp"gn"tgikuvtg"owpkekrcn"fg"uqnctu"ugpug"gfkÝect"rtqfwgkz."cn"

llarg de dos anys, els efectes següents:
Ñc+"NÓclwpvcogpv"rqv"gzrtqrkct"gn"uqnct"fÓqÝek."rgt"c"gfkÝect/nq0
”b) L’ajuntament pot expropiar el solar a instància d’entitats urbanístiques espe-

ekcnu."uk"u„p"dgpgÝek§tkgu"fg"nÓgzrtqrkcek„0
Ñe+"NÓclwpvcogpv"rqv"ceqtfct."fÓqÝek"q"c"kpuv§pekc"fg"rgtuqpc"kpvgtguucfc."uqv-

ogvtg"nc"Ýpec"q"gn"uqnct"c"xgpfc"hqt›quc"okvlcp›cpv"nc"uwdjcuvc"eqttgurqpgpv."cod"
el procediment que s’estableixi per reglament. Si la subhasta és declarada deserta, 
s’ha de convocar novament, en el termini de sis mesos, amb una rebaixa del tipus 
de licitació d’un 25%. Si la segona subhasta queda també deserta, l’ajuntament, en 
el termini dels sis mesos següents, pot adquirir el solar pel preu esmentat.
Ñf+"NÓclwpvcogpv"rqv"ceqtfct."fÓqÝek"q"c"kpuv§pekc"fg"rgtuqpc"kpvgtguucfc."uqvogvtg"

nc"Ýpec"q"gn"uqnct"c"uwduvkvwek„"hqt›quc."swg"eqpukuvgkz"gp"nÓcflwfkecek„"fg"nc"hcewnvcv"
fÓgfkÝect"gp"tfliko"fg"rtqrkgvcv"jqtkv¦qpvcn"cod"nc"rgtuqpc"rtqrkgv§tkc"qtkikp§tkc"fg"
nÓkooqdng."okvlcp›cpv"eqpewtu"r¿dnke0"Gp"cswguv"ecu."ngu"dcugu"fgn"eqpewtu"jcp"fg"
determinar els criteris aplicables per a la seva adjudicació i concretar el percentatge 
o‡pko"fg"uquvtg"gfkÝecv"c"cvtkdwkt"c"nc"rgtuqpc"rtqrkgv§tkc"qtkikp§tkc0
Ñ50"Uk."gp"gn"vgtokpk"fg"fqu"cp{u."pq"uÓjc"fwv"c"vgtog"nÓgzrtqrkcek„"fg"nc"Ýpec."pk"

s’ha procedit a la venda o substitució forçoses, queda en suspens el règim previst 
en l’apartat 2 durant un any. Un cop transcorregut aquest termini d’un any, si la 
rgtuqpc"rtqrkgv§tkc"pq"jc"kpkekcv"q"pq"jc"eqpvkpwcv"nÓgfkÝecek„."q"pq"jc"gzgewvcv"
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les obres de conservació o rehabilitació, ni ha garantit el compliment d’aquestes 
qdnkicekqpu."swcnugxqn"rgtuqpc"rqv"fgocpct"c"nÓclwpvcogpv"nÓgzrtqrkcek„"fg"nc"Ýpec."
fg"nc"swcn"ugt§"dgpgÝek§tkc0"Gn"ftgv"c"nÓcfswkukek„"uÓjc"fg"fgvgtokpct"rgt"nc"rtkqtkvcv"
de la sol·licitud.

”4. L’administració actuant pot aplicar el règim de polígon amb sistema d’expropiació 
c"vqvu"q"c"rctv"fgnu"uqnctu"kpenququ"gp"gn"tgikuvtg"owpkekrcn"fg"uqnctu"ugpug"gfkÝect0
Ñ70"Nc"kpenwuk„"gp"gn"tgikuvtg"owpkekrcn"fg"uqnctu"ugpug"gfkÝect"fÓwpc"Ýpec"gp"

què hi hagi alguna de les construccions a què es refereix l’article 167.2, o com a 
conseqüència de l’incompliment de les ordres d’execució d’obres de conservació o 
rehabilitació a què es refereix l’article 170.2, comporta la situació de venda o subs-
titució forçoses un cop transcorreguts dos anys des de la inscripció, sempre que en 
aquest termini els propietaris o propietàries no hagin iniciat o continuat les obres 
fg"tgjcdknkvcek„"q"gfkÝecek„"k"vcodfi"uk"pq"jcp"cecdcv"ngu"fkvgu"qdtgu"gp"gn"vgtokpk"
Ýzcv"rgt"nc"nnkeflpekc0

”Article 172. Efectes de l’alienació o substitució forçoses.
Ñ30"NÓcnkgpcek„"hqt›quc"fÓwpc"Ýpec"kpenquc"gp"gn"tgikuvtg"owpkekrcn"fg"uqnctu"ugpug"

gfkÝect."rgt"gzrtqrkcek„"q"rgt"xgpfc."q"nc"ugxc"uwdlgeek„"c"uwduvkvwek„"hqt›quc."gu"
produeixen amb totes les càrregues vigents quan no impedeixin l’exercici de l’obli-
icek„"fÓgfkÝect"fÓceqtf"cod"gn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke."ugortg"swg"ngu"guogpvcfgu"
e§ttgiwgu"jcikp"guvcv"eqpuvkvw•fgu"rgt"wp"v‡vqn"cpvgtkqt"c"nc"pqvkÝecek„."k"c"nÓcpqvcek„"
en el Registre de la Propietat, de la declaració d’incompliment de l’obligació d’edi-
Ýect0"Gp"cswguvu"ecuqu."fg"nc"eqpvtcrtguvcek„"c"ucvkuhgt"rgt"nc"rgtuqpc"cfswktgpv"ecn"
fgueqorvct"gn"xcnqt"fg"ngu"e§ttgiwgu"swg"itcxkp"nc"Ýpec"k"jk"uwdukuvgkzkp0"Nc"rgtuqpc"
adquirent ha d’assumir expressament, en el document d’adquisició, el compliment 
de les obligacions garantides amb les càrregues expressades.
Ñ40"Ngu"e§ttgiwgu"rquvgtkqtu"c"nc"fcvc"fg"pqvkÝecek„"k"fÓcpqvcek„"c"swfl"hcp"tghg-

tflpekc"nÓcrctvcv"3"q"ngu"swg"ukiwkp"kpeqorcvkdngu"cod"nÓqdnkicek„"fÓgfkÝect"swgfgp"
extingides de ple dret pel fet de la transmissió, i els registradors de la propietat les 
han de cancel·lar a sol·licitud de les persones interessades, d’acord amb la legislació 
jkrqvge§tkc0"Gnu"ftgvu"rgtuqpcnu"swg"chgevkp"nc"Ýpec"k"kornkswkp"nÓqewrcek„"fÓcswguvc"
s’extingeixen amb la corresponent indemnització prèvia, i sens perjudici del dret de 
reallotjament, si pertoca. Tanmateix, en el cas que la persona adquirent assumeixi 
l’obligació d’executar obres de conservació o rehabilitació, els drets personals que 
chgevkp"nc"Ýpec"¿pkecogpv"uÓgzvkpigkzgp."gp"gnu"vgtogu"kpfkecvu."uk"u„p"kpeqorcvkdngu"
amb aquesta obligació.
Ñ50"Uk"u„p"ngu"rgtuqpgu"rtqrkgv§tkgu"ngu"swg"gu"rtqrqugp"kpkekct"q"cecdct"nÓgfkÝecek„."

nÓcvqticogpv"fg"nc"nnkeflpekc"eqorqtvc"vcodfi"nÓgzvkpek„"fgÝpkvkxc"fgnu"cttgpfcogpvu"
i altres drets personals, en els mateixos termes a què es refereix l’apartat 2, sens 
perjudici del dret de retorn regulat per la legislació d’arrendaments urbans, i amb 
la tramitació prèvia que hi pertoqui, que s’ha d’establir per reglament.

”4. El pagament o dipòsit de la indemnització a què es refereix l’apartat 2 ha d’ésser 
sempre previ a la cancel·lació del dret de què es tracti i a l’ulterior desallotjament.
Ñ70"Ngu"eqpfkekqpu"k"gnu"vgtokpku"fÓgfkÝecek„"q"fÓgzgewek„"fg"ngu"qdtgu"jcp"fg"

constar en l’acord d’adjudicació de la venda o substitució forçoses, com a condi-
cions resolutòries. L’adjudicació s’inscriu al Registre de la propietat mitjançant la 
eqttgurqpgpv"egtvkÝecek„"cfokpkuvtcvkxc."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swfl"guvcdngkz"nc"
legislació hipotecària.
ÑCtvkeng"3950"Qdnkicekqpu"fg"ngu"rgtuqpgu"dgpgÝek§tkgu"q"cflwfkecv§tkgu"fg"nÓcnk-

enació o substitució forçoses.
ÑNgu"rgtuqpgu"dgpgÝek§tkgu"q"cflwfkecv§tkgu"fg"nÓcnkgpcek„"q"uwduvkvwek„"hqt-

›qugu"guvcp"qdnkicfgu"c"kpkekct"q"tgrtgpftg"nÓgfkÝecek„"q"nÓgzgewek„"fg"ngu"qdtgu"
de conservació o rehabilitació en el termini d’un any a partir de la data de presa 
fg"rquuguuk„"fg"nc"Ýpec"q"fg"nÓqdvgpek„"q"nÓcevwcnkv¦cek„."uk"uÓguecw."fg"nc"nnkeflpekc"
municipal pertinent.
ÑCtvkeng"3960"Eqpugs¯flpekgu"fg"nÓkpeqornkogpv"fg"nÓqdnkicek„"fÓgfkÝect"rgt"ngu"

rgtuqpgu"dgpgÝek§tkgu"q"cflwfkecv§tkgu"fg"nÓcnkgpcek„"q"uwduvkvwek„"hqt›qugu"0
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Ñ30"Uk"ngu"rgtuqpgu"dgpgÝek§tkgu"q"cflwfkecv§tkgu"kpeqorngkzgp"nÓqdnkicek„"fÓgfk-
Ýect."cod"nc"fgenctcek„"rtflxkc"eqttgurqpgpv."gn"rtqrkgvctk"q"rtqrkgv§tkc"cpvgtkqt"rqv"
gzgtekt"gn"ftgv"fg"tgewrgtcek„"gp"gn"vgtokpk"fg"vtgu"oguqu"fgu"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"
fkvc"fgenctcek„0"Nc"tgewrgtcek„"fg"nc"Ýpec"kornkec."c"gngeek„"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"
les càrregues, la rehabilitació de les càrregues que havien estat cancel·lades, amb 
la devolució prèvia de les indemnitzacions percebudes, o bé el manteniment de la 
situació amb les càrregues cancel·lades.

”2. En el cas que no s’exerceixi el dret de recuperació a què fa referència l’apartat 
1, l’immoble passa novament a la situació d’alienació o substitució forçoses.

”Article 175. Requisits per a alienar immobles inscrits en el Registre de solars 
ugpug"gfkÝect0

”Les persones propietàries d’immobles inscrits en el Registre de solars sense 
gfkÝect."ogpvtg"pq"uÓjcikp"kpkekcv"gnu"vt§okvu"fÓgzrtqrkcek„"q"fg"nkekvcek„"r¿dnkec"
de la venda o substitució forçoses, poden alienar-los directament, si prèviament els 
eqortcfqtu"q"eqortcfqtgu"cuuwogkzgp"fcxcpv"nÓclwpvcogpv"gn"eqortqo‡u"fÓgfkÝect"
d’acord amb el planejament urbanístic. En aquest supòsit, cal suspendre els efectes 
fg"nc"kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg"fg"uqnctu"ugpug"gfkÝect"rtgxkuvqu"gp"nÓctvkeng"39304."
rgt”"pq"gu"ecpegnánc"nc"kpuetkrek„"Ýpu"swg"pq"uÓcetgfkvk"gn"eqornkogpv"fg"nÓqdnkicek„"
fÓgfkÝect"swg"vgpgp"ngu"rgtuqpgu"cfswktgpvu0

”Article 176. Obligació de garantir el compliment de les obligacions
ÑGuvcp"qdnkicvu"c"ictcpvkt"gn"eqornkogpv"fg"nÓqdnkicek„"fÓgfkÝect"vcpv"ngu"rgtuq-

pgu"cflwfkecv§tkgu"fg"nc"xgpfc"q"uwduvkvwek„"hqt›qugu"k"ngu"rgtuqpgu"dgpgÝek§tkgu"fg"
nÓgzrtqrkcek„"eqo"gnu"rtqrkgvctku"q"rtqrkgv§tkgu"fg"nc"Ýpec"kpenquc"gp"gn"Tgikuvtg"
Owpkekrcn"fg"Uqnctu"ugpug"GfkÝect"swg"rtgvgpiwkp"eqornkt"cswguvc"qdnkicek„"fk-
rectament o per mitjà d’una tercera persona adquirent.”

Article 16
Rctvkekrcek„"fgnu"dfipu"fg"fqokpk"r¿dnke"gp"gn"tgrctvkogpv"fg"dgpgÝeku"k"e§ttg-
gues

S’afegeix una nova lletra c) a l’apartat 4 de l’article 120 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb la redacció següent:
Ðe+"Gp"gn"ecu"fg"uwrgth‡ekgu"fg"fqokpk"r¿dnke"rgt"fgvgtokpcek„"fg"nc"ngikuncek„"

ugevqtkcn."¿pkecogpv"uk"eqorngkzgp"gn"swfl"guvcdngkzgp"ngu"nngvtgu"c"q"d"k."c"ofiu."
experimenten variació en el planejament que calgui executar, de forma que aquest 
rtgxgik"nc"eqorcvkdknkvcv"fgn"ocpvgpkogpv"fg"nÓchgevcek„"cn"fqokpk"r¿dnke"ugevqtkcn"
cod"nÓguvcdnkogpv"fÓwuqu"wtdcp‡uvkeu"okvlcp›cpv"nc"eqttgurqpgpv"swcnkÝecek„"fg"
zones o sistemes.”

Article 17
Sòls forestals incendiats

Es dóna una nova redacció a l’apartat 5 de l’article 9 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que queda redactat tal com segueix:

“5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència 
fÓwp"kpegpfk"pq"rqv"hqpcogpvct"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"ugxc"encuukÝecek„"eqo"c"u”n"pq"
urbanitzable, la qual s’ha de mantenir durant el termini previst a la legislació en 
ocvfltkc"fg"u”n."nngxcv"swg"gn"ecpxk"fg"encuukÝecek„"guvkiwfiu"rtgxkuv"gp"wp"kpuvtwogpv"
de planejament urbanístic pendent d’aprovació que ja hagués estat objecte d’ava-
luació ambiental favorable.”

Article 18
Participació de les administracions amb competències sectorials en l’ordenació 
urbanística
Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"4"fg"nc"Fkurqukek„"cffkekqpcn"swctvc"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"

d’urbanisme, que queda redactat tal com segueix:
“2. Les administracions amb competències sectorials participen en els proce-

diments de planejament urbanístic en la forma que determina aquesta Llei i el 
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seu desenvolupament reglamentari. Correspon als òrgans o als departaments que 
tenen la respectiva competència sectorial de vetllar per l’adequació del planejament 
urbanístic a les determinacions de la legislació sectorial, mitjançant l’emissió dels 
informes preceptius, llur representació en els òrgans col·legiats amb competència 
urbanística i la resta d’accions i mitjans que estableix la legislació aplicable.”

Article 19
Àrees residencials estratègiques.

U. S’afegeix una disposició addicional vint-i-unena al Text refós de la Llei d’ur-
banisme, amb la redacció següent:
ÐFkurqukek„"cffkekqpcn"xkpv/k/wpgpc0"Étggu"tgukfgpekcnu"guvtcvflikswgu
”1. Són àrees residencials estratègiques aquelles actuacions d’interès supramuni-

cipal que reuneixen els requisits que estableix l’apartat 2, i que són promogudes per 
nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"uwdxgpkt"gnu"fflÝekvu"fg"u”n"fÓ¿u"
residencial, per fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i adequat, 
mitjançant plans directors urbanístics que comporten l’ordenació i la transformació 
fg"ngu"§tggu"fgnkokvcfgu."k."uk"uÓguecw."nc"oqfkÝecek„"fg"nc"encuukÝecek„"wtdcp‡uvkec"
del sòl o de les condicions de desenvolupament previstes pel planejament vigent.

”2. Les àrees residencials estratègiques han de complir els requisits següents:
”a) Cada àrea residencial estratègica ha de constituir, bé un sector de sòl urbanitza-

dng"fgnkokvcv."nc"encuukÝecek„"fgn"swcn"uÓguvcdngkz"okvlcp›cpv"gn"Rnc"fktgevqt"wtdcp‡uvke"
swg"ghgevwc"nc"ugxc"fgnkokvcek„."gp"gn"ecu"swg"pq"vkpiwk"cswguvc"encuukÝecek„"fÓceqtf"
amb el planejament general municipal vigent, bé un sector de planejament derivat 
en sòl urbà no consolidat establert pel planejament general municipal vigent. La 
transformació urbanística del sector es duu a terme directament a partir de l’apro-
xcek„"fgÝpkvkxc"fgn"Rnc"fktgevqt"wtdcp‡uvke."vtcokvcv"fÓceqtf"cod"cnn”"swg"fkurqugp"
els articles 74.1 i 81, el qual estableix l’ordenació detallada del sector amb el grau 
de precisió propi d’un pla urbanístic derivat i concreta el traçat i les característiques 
de, com a mínim, les obres d’urbanització bàsiques, amb el contingut propi dels 
projectes d’urbanització.

”b) Les àrees residencials estratègiques s’han d’emplaçar en municipis amb capa-
citat territorial per polaritzar el creixement urbà, d’acord amb els plans territorials 
parcials o els plans directors territorials o urbanístics que siguin d’aplicació; han 
de respectar els límits físics de desenvolupament que estableixin els esmentats 
plans; s’han de situar en continuïtat amb el teixit urbà existent o previst, han de 
rqfgt"ictcpvkt"wpc"dqpc"ceeguukdknkvcv"c"nc"zctzc"fg"vtcpurqtv"r¿dnke"k"vgpkt"ictcpvkv"
el subministrament d’aigua.

”c) L’ordenació detallada de les àrees residencials estratègiques ha de preveure:
”Primer. Una densitat mitjana mínima del sector de 50 habitatges/ha.
ÑUgiqp0"Nc"swcnkÝecek„"fg"u”n"uwÝekgpv"rgt"c"jcdkvcvig"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"rgt"vcn"

que, com a mínim, la meitat dels habitatges de l’actuació tinguin aquesta destinació. 
En tot cas s’ha de donar compliment als requeriments que estableix l’article 57.3 i, 
si s’escau, la disposició addicional dinovena pel que fa als percentatges mínims de 
uquvtg"c"fguvkpct"c"ngu"fkxgtugu"vkrqnqikgu"fÓjcdkvcvigu"cod"rtqvgeek„"qÝekcn0
ÑVgtegt0"Wpc"fqvcek„"uwÝekgpv"fg"u”n"cod"fguvkpcek„"cn"ukuvgoc"fÓgurcku"nnkwtgu"k"

d’equipaments, amb compliment, en tot cas, de les reserves mínimes exigides per 
l’article 65, i un adequat dimensionament dels serveis per fer front als requeriments 
generats per la nova població dins de la pròpia actuació. També ha de determinar 
l’assumpció per part de l’administració actuant del cost de construcció dels equi-
paments previstos, la qual s’ha de dur a terme simultàniament amb la urbanització 
de l’àrea i la construcció dels habitatges.

”Quart. Les mesures necessàries per a garantir la sostenibilitat del desenvolu-
pament urbà, tant pel que fa a la integració de l’actuació en el medi, com pel que fa 
c"nÓgÝekflpekc"gpgtiflvkec."nÓguvcnxk"gp"gn"eqpuwo"fÓckiwc"k"gn"vtcevcogpv"fg"tgukfwu."
amb especial atenció a la utilització d’energies renovables.

”3. La condició d’administració actuant de les àrees residencials estratègiques 
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correspon, en primer terme, a un consorci urbanístic del qual formin part, en tot cas, 
l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament corresponent. La participació de l’Ajuntament 
en el consorci pot ser assumida, si així ho determina el consistori, per una entitat 
r¿dnkec"gortguctkcn"nqecn"q"wp"qticpkuog"cwv”pqo"nqecn."ugortg"swg"tgwpgkzkp"ngu"
condicions d’entitat urbanística especial d’acord amb allò que estableix l’article 22. 
El consorci urbanístic s’ha de constituir en el termini de 3 mesos des de l’entrada en 
vigor del Pla director o en el termini proporcionat que aquest estableixi, cas contrari 
l’administració actuant, si així ho determina el conseller de Política Territorial i 
Qdtgu"R¿dnkswgu."fiu"nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"fgn"U”n0

”4. Corresponen a l’administració actuant de les àrees residencials estratègiques 
els drets i les facultats que preveu l’article 23, inclosa l’aprovació dels projectes 
d’urbanització complementaris sense que sigui preceptiu el tràmit d’informació 
r¿dnkec."nngxcv"swg"ecniwk"oqfkÝect"gn"rtqlgevg"rgt"c"nÓgzgewek„"fg"ngu"qdtgu"fÓwt-
banització bàsiques incorporat en el planejament. En aquest darrer cas el projecte 
d’urbanització complementari es tramita per l’administració actuant seguint el 
procediment que preveu l’article 113.2. En el cas que les àrees residencials estratè-
giques es desenvolupin pel sistema de reparcel·lació en alguna de les modalitats de 
compensació, correspon a l’administració actuant la declaració d’incompliment de 
l’obligació d’urbanitzar a què fa referència l’article 178, la qual obliga a acordar el 
canvi de sistema d’actuació o el canvi de modalitat d’aquest sistema.”

Dos. S’afegeix una nova lletra f) a l’article 56.1 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, amb la redacció següent:

“f) La delimitació d’una o de diverses àrees residencials estratègiques i les deter-
minacions necessàries per procedir a l’execució directa d’aquestes actuacions.”

Tres. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la redacció següent:

“5. Els plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residen-
cials estratègiques a què fa referència l’apartat 1.f:
Ñc+"Eqorqtvgp"nc"encuukÝecek„"wtdcp‡uvkec"fgnu"vgttgp{u"eqo"c"u”n"wtdcpkv¦cdng"

fgnkokvcv."gp"gn"ecu"swg"pq"vkpiwguukp"cswguvc"encuukÝecek„"fÓceqtf"cod"gn"rncpg-
lcogpv"igpgtcn"owpkekrcn"xkigpv="rqfgp"oqfkÝect"ngu"eqpfkekqpu"fgn"ugevqt"fg"u”n"
urbanitzable o de sòl urbà no consolidat establertes per al seu desenvolupament pel 
planejament general municipal vigent, si s’escau; i estableixen l’ordenació detallada 
del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla urbanístic derivat així com la 
concreció del traçat i les característiques de, com a mínim, les obres d’urbanització 
bàsiques amb el nivell i documentació propis d’un projecte d’urbanització.

”b) Legitimen l’inici de l’execució urbanística de l’actuació, sense necessitat 
d’adaptació prèvia del planejament urbanístic general municipal, la qual s’ha de 
dur a terme en els terminis que el Pla director urbanístic estableixi.
Ñe+"Rqfgp"kpetgogpvct"gn"rgtegpvcvig"fÓcrtqÝvcogpv"qdlgevg"fgn"fgwtg"fg"eguuk„"fg"

u”n"Ýpu"cn"37'"fg"nÓcrtqÝvcogpv"fg"nÓ§tgc"k"rqfgp"guvcdnkt"swg"gn"rtqfwevg"qdvkpiwv"
de l’alienació d’aquest sòl es destini, totalment o parcialment, a complir l’obligació 
de costejar la construcció dels equipaments previstos.
f+" Guvcdngkzgp"nÓcfokpkuvtcek„"cevwcpv"k"rqfgp"Ýzct"rgt"c"nÓgzgewek„"wtdcp‡uvkec"

de les àrees qualsevol sistema d’actuació urbanística o modalitat que, per raó de 
les circumstàncies concurrents, permeti emprendre amb celeritat l’actuació urba-
nitzadora, inclosa la modalitat per sectors d’urbanització prioritària sense que, en 
aquest darrer cas, calgui la declaració prèvia corresponent.”

Quatre. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 31 amb la redacció següent:
“3. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbà no consolidat 

subjecte a un pla de millora urbana, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació 
fgÝpkvkxc"fÓwp"rnc"fg"oknnqtc"wtdcpc."gzegrvg"gp"gn"ecu"fg"ngu"§tggu"tgukfgpekcnu"
estratègiques, l’ordenació detallada de les quals s’estableix pel corresponent Pla 
director urbanístic.”
Ekpe0"Gu"oqfkÝswgp"gnu"crctvcvu"3"k"6"fg"nÓctvkeng"55"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"

d’urbanisme, que queden redactats tal com segueix:
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“1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que, d’acord amb el que estableix 
l’article 3, el pla d’ordenació urbanística municipal corresponent consideri necessaris 
i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica, i 
els terrenys que els plans directors urbanístics delimitin com a àrees residencials 
estratègiques.”

“4. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, 
ecn"nc"hqtowncek„."nc"vtcokvcek„"k"nÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fÓwp"rnc"rctekcn"wtdcp‡uvke."
excepte en el cas de les àrees residencials estratègiques, l’ordenació detallada de 
les quals s’estableix pel corresponent pla director urbanístic. Si es tracta de sòl 
urbanitzable no delimitat, el pla parcial urbanístic ha d’ésser de delimitació, s’ha 
fÓjcxgt"crtqxcv"fgÝpkvkxcogpv"k"jc"fÓcetgfkvct"swg"nÓcevwcek„"ukiwk"eqjgtgpv"cod"
els paràmetres determinats, d’acord amb els apartats 1.d, 1.e i 8 de l’article 58, pel 
pla d’ordenació urbanística municipal corresponent”.
Uku0"Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"62"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."swg"swgfc"

redactat tal com segueix:
ÐCtvkeng"620"Nkokvcekqpu"fgn"ftgv"fÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke
”1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat, en els supòsits regulats 

rgt"nÓctvkeng"65."vgpgp"ftgv"cn";2'"fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fgn"ugevqt"q"fgn"rqn‡iqp"
fÓcevwcek„"wtdcp‡uvkec."tghgtkv"c"nnwtu"Ýpswgu."gzegrvg"gp"gn"ecu"fg"ngu"§tggu"tgukfgpekcnu"
guvtcvflikswgu."gp"ngu"swcnu"cswguv"rgtegpvcvig"gu"rqv"tgfwkt"Ýpu"cn":7'0

”2. Els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat tenen dret al 90% 
fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fgn"ugevqt."tghgtkv"c"nnwtu"Ýpswgu."gzegrvg"gp"gn"ecu"fg"
les àrees residencials estratègiques, en les quals aquest percentatge es pot reduir 
Ýpu"cn":7'Ñ0
Ugv0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"30c+"fg"nÓctvkeng"67"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog"

de manera que queda redactat tal com segueix:
“a) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanit-

¦cdng"gp"swfl"ukiwkp"eqortguqu"gnu"vgttgp{u."gn"u”n"pgeguuctk"rgt"c"gfkÝect"gn"uquvtg"
eqttgurqpgpv"cn"32'"fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fgn"ugevqt."q"cn"rgtegpvcvig"swg"gn"
pla director urbanístic estableixi per a les àrees residencials estratègiques, que pot 
ugt"fg"Ýpu"c"wp"37'"fg"nÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fgn"ugevqtÑ0
Xwkv0"Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"4"fg"nÓctvkeng"378."swg"swgfc"tgfcevcv"vcn"eqo"ug-

gueix:
Ð40"Gn"u”n"eqttgurqpgpv"cn"rgtegpvcvig"fÓcrtqÝvcogpv"wtdcp‡uvke"fg"eguuk„"qdnkic-

tòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni 
owpkekrcn"fg"u”n"k"fÓjcdkvcvig0"Uk"gnu"vgttgp{u"u„p"fÓ¿u"tgukfgpekcn."gn"rtqfwevg"
qdvkpiwv"fg"nÓcnkgpcek„"fgn"u”n"swg"pq"vfi"nc"swcnkÝecek„"fÓjcdkvcvig"rtqvgikv"rcuuc"
a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha de destinar 
qdnkicv”tkcogpv"c"nc"Ýpcnkvcv"gurgekÝecfc"rgt"nÓctvkeng"375060d."okvlcp›cpv"wp"tfliko"
fg"rtqvgeek„"r¿dnkec."ugpug"rgtlwfkek"fgn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"78070e"rgt"ngu"§tggu"
residencials estratègiques”.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

1. L’Administració de la Generalitat, a través del Departament de Política Ter-
tkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu"k"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."gp"
gn"octe"fg"nnwtu"tgurgevkxgu"eqorgvflpekgu"gp"ocvfltkc"fg"rncpkÝecek„"vgttkvqtkcn"
i urbanística i d’habitatge, ha d’impulsar l’elaboració, aprovació i execució dels 
instruments previstos en la disposició addicional vint-i-unena del Text refós de la 
Llei d’urbanisme.
40" Gn"eqpugnngt"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu."cod"nÓkphqtog"rtgxk"fg"

la Comissió d’Urbanisme de Catalunya que preveu l’article 74.1 de la Llei d’urba-
nisme, ha d’acordar, en el termini de quatre mesos des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, la formulació dels plans directors urbanístics de delimitació i ordena-
ció de les àrees residencials estratègiques a impulsar a Catalunya dins del proper 



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"6;;2"Î"3:0320422937858

quadrienni i ha d’aprovar el document d’objectius i propòsits generals elaborat per 
nc"Ugetgvctkc"rgt"c"nc"RncpkÝecek„"Vgttkvqtkcn"k"nc"Ugetgvctkc"fÓJcdkvcvig"fgn"Iqxgtp"
de la Generalitat mitjançant l’Institut Català del Sòl.

3. El document d’objectius i propòsits generals de la iniciativa a què fa referència 
l’apartat 2 s’ha de referir a la globalitat de tot el territori català, ha de determinar 
les necessitats d’habitatge susceptibles de ser satisfetes en el primer quadrienni i 
jc"fÓkfgpvkÝect"gnu"owpkekrku"cod"ecrcekvcv"vgttkvqtkcn"rgt"gornc›ct/jk"ngu"§tggu"
tgukfgpekcnu"guvtcvflikswgu"tgswgtkfgu0"Rgt"c"nc"swcpvkÝecek„"fg"ngu"pgeguukvcvu"fÓjc-
bitatge que s’hi incloguin s’estarà a les magnituds establertes pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, en particular les procedents dels treballs conduents al 
Pla territorial sectorial d’habitatge i al Pacte nacional per a l’habitatge. Pel que fa 
a la ubicació de les intervencions cal atendre a les previsions dels plans territorials 
parcials i dels plans directors territorials i urbanístics que siguin d’aplicació.

4. Un cop consultats els ajuntaments afectats pel termini d’un mes respecte els 
objectius i els propòsits generals de la iniciativa, el Departament de Política Terri-
vqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu"jc"fg"eqpvkpwct"nc"vtcokvcek„"swg"rtgxgw"nÓctvkeng":3"fg"nc"
Nngk"fÓwtdcpkuog"k"crtqxct"kpkekcnogpv"k"fgÝpkvkxcogpv."dfi"wp"rnc"fktgevqt"wtdcp‡uvke"
de delimitació i ordenació de totes les àrees residencials estratègiques a impulsar 
a Catalunya dins del proper quadrienni, bé els diversos plans directors urbanístics 
gurge‡Ýeu"fg"ecfcuewpc"fÓcswguvgu"§tggu"q"eqortgpukwu"fg"x§tkgu0

5. Els pla o plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees es-
tratègiques residencials s’han de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental.

6. En el termini d’un any des de la data de l’acord de formulació, el Departament 
fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu"jc"fÓcrtqxct"fgÝpkvkxcogpv"gn"rnc"q"gnu"rncpu"
directors urbanístics de delimitació i ordenació d’àrees residencials estratègiques 
que, en conjunt, aportin com a mínim, la meitat del nombre total d’habitatges previst 
per l’acord de formulació.

7. Els successius plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les 
àrees residencials estratègiques a impulsar, si s’escau, després del primer quadrienni, 
només es poden aprovar a partir de les previsions establertes en el Pla territorial 
sectorial d’habitatge i en concordança amb els plans territorials parcials i els plans 
directors territorials o urbanístics vigents.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Nc"eguuk„"c"nÓCfokpkuvtcek„"cevwcpv"fgn"u”n"cod"crtqÝvcogpv"nnkwtg"fg"e§ttgiwgu"

d’urbanització s’aplica als instruments de gestió aprovats inicialment amb poste-
rioritat a l’1 de juliol de 2007.

Segona
30" NÓgzkiflpekc"fÓgzrquct."gp"nc"kphqtocek„"r¿dnkec"fgnu"kpuvtwogpvu"fg"rncpglc-

ment urbanístic, el document a què fa referència la lletra a) de l’article 8.5 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per aquest Decret llei, s’aplica 
c"ngu"eqpxqecv”tkgu"fÓkphqtocek„"r¿dnkec"swg"uÓceqtfkp"c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fÓgpvtcfc"
en vigor d’aquest Decret llei.
40" NÓgurgekÝecek„"tgncvkxc"c"nc"ogo”tkc"fg"ngu"oqfkÝecekqpu"fÓkpuvtwogpvu"fg"

planejament general a què fa referència la lletra c) de l’article 94.1 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per aquest Decret llei, s’aplica a les 
oqfkÝecekqpu"fg"rncpglcogpv"igpgtcn"crtqxcfgu"kpkekcnogpv"cod"rquvgtkqtkvcv"c"
l’1 de juliol de 2007.

3. L’informe de sostenibilitat econòmica a què fan referència els articles 59.3.d, 
61.1.d i 66.1.d del Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per aquest 
Decret llei, s’aplica als instruments de planejament aprovats inicialment amb pos-
terioritat a l’1 de juliol de 2007.
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Tercera
1. Les noves determinacions relatives a les reserves per a la construcció d’ha-

dkvcvigu"fg"rtqvgeek„"r¿dnkec"swg"tguwnvgp"fg"nÓctvkeng"7905"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"
d’urbanisme i de la disposició transitòria segona.3, en la redacció donada per aquest 
Fgetgv"nngk."uÓcrnkswgp"cnu"rncpu"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"k"c"ngu"oqfkÝec-
ekqpu"k"tgxkukqpu"fÓcswguvu"rncpu"swg"pq"guvkiwkp"tguqnvu"fgÝpkvkxcogpv"c"nÓgpvtcfc"
en vigor d’aquest Decret llei.

2. Les reserves mínimes addicionals a què fa referència la disposició addicional 
dinovena del Text refós de la Llei d’urbanisme s’han d’aplicar als instruments de 
rncpglcogpv"swg"gu"tguqniwkp"fgÝpkvkxcogpv"c"rctvkt"fg"nÓgpvtcfc"gp"xkiqt"fg"nc"
normativa en matèria d’habitatge que estableixi la nova tipologia d’habitatge amb 
rtqvgeek„"qÝekcn0

3. La regulació que estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 57 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per aquest Decret llei, és aplicable als 
instruments de planejament urbanístic aprovats d’acord amb la Llei 10/2004 o amb 
la normativa posterior.

Quarta
Les disposicions d’aquest Decret llei són d’aplicació als instruments urbanístics 

que s’aprovin inicialment després de la seva entrada en vigor, sens perjudici del que 
estableixen les disposicions transitòries primera, segona i tercera.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al 
què estableix aquest Decret llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza al Govern per a adaptar a aquest Decret llei el desenvolupament 

reglamentari de la Llei d’urbanisme.

Segona
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 d’octubre de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
k"Qdtgu"R¿dnkswgu

(07.288.186)
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DECRET

45314229."fg"38"fÓqevwdtg."fg"etgcek„"fgn"Egpvtg"fg"Hqtocek„"fg"Rgtuqpgu"Cfwnvgu"
Víctor Català, situat al Centre Penitenciari Brians 2.

Pel Decret 325/2006, de 22 d’agost, es creen els centres de formació de persones 
adultes situa en centres penitenciaris de Catalunya, detallats a l’annex 1 de l’esmen-
tat Decret, alhora que es regulen també aspectes com són la titularitat, el registre, 
els ensenyaments, la seva organització i funcionament, la selecció, nomenament 
i dependència del director o directora i la inspecció educativa d’aquests centres 
docents.

Rgt"nÓQtftg"LWU18;14229."fg"43"fg"oct›"*FQIE"p¿o0"6:76."fg"40604229+."gu"xc"
crear el Centre Penitenciari Brians 2, al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires. 
Per tal de regular l’activitat formativa reglada cal crear ara el Centre de Formació 
de Persones Adultes Víctor Català situat en aquest centre penitenciari.

FÓcnvtc"dcpfc."okvlcp›cpv"nÓQtftg"LWU144614229."fg"4;"fg"lwp{"*FQIE"p¿o0"
6;3:."fg"60904229+."gu"xc"oqfkÝect"nc"fgpqokpcek„"fgn"Egpvtg"Rgpkvgpekctk"Dtkcpu."
al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, que passa a denominar-se Centre 
Penitenciari Brians 1.

Per tot això, a proposta conjunta dels departaments de Justícia i d’Educació, i 
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Creació

Es crea el Centre de Formació de Persones Adultes Víctor Català, situat al Centre 
Penitenciari Brians 2, que es descriu a l’annex d’aquest Decret.

Article 2
Ensenyament

El Centre de Formació de Persones Adultes Víctor Català pot impartir totes les 
ofertes educatives que es descriuen a l’annex 2 del Decret 325/2006, de 22 d’agost, 
de creació de centres de formació de persones adultes situats en centres peniten-
ciaris de Catalunya. Així mateix, incorporarà la perspectiva de gènere a les seves 
activitats educatives i formatives.

Article 3
Règim jurídic i de funcionament

Pel que fa a la titularitat, el registre, l’organització i el funcionament, la selec-
ció, el nomenament i la dependència del/de la director/a del centre de formació 
i la inspecció educativa, s’aplicarà el que estableix el Decret 325/2006, de 22 
d’agost, de creació dels centres de formació de persones adultes ubicats en els 
centres penitenciaris.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 L’execució i el desplegament d’aquest Decret es faran coordinadament entre 
els departaments d’Educació i de Justícia.

—2 La referència que fa l’annex 1 del Decret 325/2006, de 22 d’agost, al Centre 
Penitenciari Brians, s’ha d’entendre referida al Centre Penitenciari Brians 1.
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	de 8 d’octubre de 2007, sobre el municipi de Premià de Dalt.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi d’Igualada.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi d’Òdena.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Canet de Mar.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Tarragona.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, pel qual es publiquen les normes urbanístiques del Pla parcial d’ordenació del polígon industrial les Salines, al terme municipal de Cubelles.
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Saldes.
	EDICTE
	de 10 d’octubre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	228/2007, de 9 d’octubre, pel qual es creen diverses escoles oficials d’idiomes.
	ORDRE
	EDU/366/2007, de 9 d’octubre, per la qual es crea la junta central de directors i directores d’escoles oficials d’idiomes.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/3109/2007, de 4 d’octubre, per la qual s’atorga una concessió de cultius marins al senyor Eugeni López Doncel, al terme municipal de Deltebre.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3118/2007, de 25 de setembre, per la qual s’aproven les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Tàrrega.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3119/2007, de 20 de setembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de sector de la fruita seca, de la província de Tarragona, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 4300515).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3120/2007, de 17 de setembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal del Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, de Girona, per als anys 2007-2009 (codi de conveni 
	núm. 1701812).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3121/2007, de 19 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona-Mercabarna per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 080152
	5).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3116/2007, de 25 de juliol, per la qual s’aprova la classificació de camins ramaders del terme municipal de Montgai.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3117/2007, de 25 de juliol, per la qual s’aprova la classificació de camins ramaders del terme municipal de la Coma i la Pedra.
	SÍNDIC
	DE GREUGES
	RESOLUCIÓ
	de 3 de setembre de 2007, per la qual es nomena la senyora Judit Macaya Alsina assessora al servei de la institució del Sindic de Greuges.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3115/2007, de 5 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la conseller/a del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (convocatòria de provisió núm. IRP/016
	/07).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3112/2007, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per a l’accés al cos de titulació superior, enginyeria industrial; enginyeria de mines; i enginyeries de camins
	, canals i ports; i al cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial i enginyeria tècnica de mines, de la Generalitat de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	GAP/3113/2007, de 10 d’octubre, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per a l’accés al cos de titulació superior, arquitectura; cos de diplomatura, arquitectura tècnica; i cos tècn
	ic d’especialistes, delineació, de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	229/2007, de 9 d’octubre, de cessament i nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	ANUNCI
	de correcció d’errades a la Resolució de la Universitat de Lleida publicat al DOGC núm. 4987, de 15.10.2007.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	d’1 d’octubre de 2007, pel qual es notifica el canvi d’instructora de l’expedient i la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. DSE-36/07.
	EDICTE
	de 2 d’octubre de 2007, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. DSE-42/07.
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	RESOLUCIÓ
	IRP/3099/2007, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 17 al 23 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3100/2007, de 28 de setembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3102/2007, de 28 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2079 i 2080, dels dies 19 i 22 de setembre de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3103/2007, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 10 al 16 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3104/2007, de 28 de setembre per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3105/2007, de 28 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2077 i 2078, dels dies 12 i 15 de setembre de 2007, respectivament.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3106/2007, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs de la loteria Trio dels dies 3 al 9 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3107/2007, de 28 de setembre, per la qual es fan públics la combinació guanyadora i el número Diana dels sorteigs de la loteria Super 10 dels dies 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de setembre de 2007.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3108/2007, de 28 de setembre, per la qual es fan públics els resultats dels sorteigs de la Lotto 6/49 i de la variant Jòquer, núm. 2075 i 2076, dels dies 5 i 8 de setembre de 2007, respectivament.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 5 d’octubre de 2007, de notificació de la resolució de l’expedient de compensació de deutes número COMP0042007.
	INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de 3 d’octubre de 2007, pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 17 de setembre de 2007, de la notificació de laude número 1863/2007.
	EDICTE
	de 10 d’octubre de 2007, de la notificació de laude número 1953/2007.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/3098/2007, de 2 d’octubre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte NB-9679.2M4, del terme municipal de Sant Pere de Torelló, i es convoca als propietaris a l’aixecam
	ent de l’acta prèvia a l’ocupació.
	ANUNCI
	d’informació pública de la sol·licitud de reducció de la línia d’edificació en un tram de la carretera C-17, PK 33,967 al PK 34,000 en el terme municipal de Figaró-Montmany.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
	GRATUÏTA DE BARCELONA
	EDICTE
	de 19 de setembre de 2007, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de tres contractes d’obres (exp. 2659/07, 2660/07 i 2682/07).
	ANUNCI
	de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència per a la redacció d’un projecte d’obres i posterior direcció (exp. 0001/08).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. 08CPX001).
	ANUNCI
	per a la licitació d’uns contractes de subministrament (exp. CS/AH01/1100002485/07/CA i CS/AH01/1100003276/07/CA).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’obertura de l’enquesta de les bases provisionals de la concentració parcel·laria de la zona regable del terme municipal de Granyena de les Garrigues.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/3110/2007, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la llista de cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya durant el mes d’agost de 2007.
	RESOLUCIÓ
	TRE/3111/2007, de 26 de setembre, per la qual es publica la llista de cooperatives liquidades des de l’1 de gener de 2007 fins al 30 de juny de 2007, les anotacions de les quals ja s’han cancel·lat al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de 
	Catalunya.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel conseller de Treball i Indústria en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 3 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 5 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades per la consellera de Treball en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 5 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 5 d’octubre de 2007, pel qual es fan públiques les resolucions dictades pel director general de Relacions Laborals en expedients de recurs en matèria de sancions.
	EDICTE
	de 5 d’octubre de 2007, de notificació de diverses resolucions per les quals es desestimen els recursos d’alçada presentats contra resolucions de denegació de sol·licituds d’ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma.
	EDICTE
	d’11 d’octubre de 2007, pel qual es notifica la Resolució dictada per la consellera de Treball, de data 11 de juliol de 2007, per la qual es resol un recurs extraordinari de revisió.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci pel qual es convoca concurs públic, per procediment obert, per a la contractació d’un servei (exp. 90/07) (DOGC núm. 4982, pàg. 35011, de 5.10.2007).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 2 d’octubre de 2007, de notificació d’una resolució (exp. 01/H-0071).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	d’1 d’octubre de 2007, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat de tractament de purins al terme municipal de Santa Maria de Corcó (exp. BA20070276)
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 9 d’octubre de 2007, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. EG-39.375).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 14 de setembre de 2007, per la qual s’anuncia l’adjudicació del concurs públic d’obres 2636/2007.
	RESOLUCIÓ
	de 21 de setembre de 2007, per la qual s’anuncia l’adjudicació del concurs públic 2611/2007 d’Homologació de serveis de producció i organització d’esdeveniments, espectacles i activitats.
	RESOLUCIÓ
	de 21 de setembre de 2007, per la qual s’anuncia l’adjudicació del concurs públic d’obres 2603/2007.
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 3 d’octubre de 2007, per la qual s’anuncia concurs d’obres.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 21 de setembre de 2007, per la qual s’anuncia l’adjudicació de diversos contractes.
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	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre ampliació d’un recurs contenciós administratiu (exp. 100/2005).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 180/2007).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 44/2004).
	EDICTE
	de la Secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre procediment ordinari (rotlle 236/2007).
	EDICTE
	de la Secció Dissetena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 503/2004).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de judici verbal (exp. 11/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 807/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 633/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 del Vendrell, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 366/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1032/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 269/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1077/2005).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona, sobre procediment ordinari (exp. 161/2006).
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