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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES I ELS SUGGERIMENTS REBUTS EN EL 
TRÀMIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PROJECTE DE DECRET DE 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DEL PENEDÈS I 
DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 68/2014, DE 20 DE MAIG, DE COMPOSICIÓ I 
FUNCIONAMENT INTERN DELS ORGANS URBANÍSTICS DE LA 
GENERALITAT DE CARÀCTER COL·LEGIAT  

A efectes de participació ciutadana, el Departament de Territori i Sostenibilitat va 
obrir un període de consulta pública del projecte de decret de creació de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014,  
de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels 
òrgans urbanístics de la Generalitat de Catalunya de caràcter col·legiat, 
acompanyat de la corresponent Memòria General i Memòria d’Avaluació de 
l’Impacte de les mesures proposades.  

Des del dia 22 de novembre de 2018 fins al dia 13 de desembre de 2018, es va 
convidar al conjunt de la ciutadania, i es va fer un recordatori a tots els 
ajuntaments, consells comarcals i diputacions de l’àmbit territorial de la vegueria 
del Penedès, així com a les associacions municipalistes i els col·legis 
professionals vinculats als organismes urbanístics de la Generalitat de Catalunya 
de caràcter col·legiat, per tal de fer propostes i suggeriments a través del Portal 
“Participa.gencat.cat” amb l’objectiu de millorar el contingut i la redacció dels 
articles d’aquest Projecte de decret a fi d’aconseguir una bona comprensió de la 
ciutadania i donar valor al Decret  amb una millor elaboració d’aquesta norma.   

Informació quantitativa sobre la participació ciutadana 

Durant aquest període de consulta pública únicament s’ha rebut un escrit de 
suggeriments signat pel secretari de la Comissió Intercol·legial de Territori i 
Urbanisme (CITU), registrat d’entrada en aquest Departament en data 30 de 
novembre de 2018, i adreçat a la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori: 

En el portal “Participa.gencat.cat” no s’ha presentat cap proposta en el procés 
participatiu ni, conseqüentment, s’ha generat cap comentari.  



���������	�
���������	������
���������������
������������������
������������������

2 
�

�

Informació qualitativa sobre la participació ciutadana i valoració de la 
aportacions efectuades 

En l’escrit presentat pel secretari de la Comissió Intercol·legial de Territori i 
Urbanisme (CITU), i registrat d’entrada en aquest Departament en data 30 de 
novembre de 2018, s’indicava el següent: 

- Manifesten que en data 7 de novembre de 2018 havien tramès un escrit 
signat pels cinc col·legis professionals integrats a la CITU, de suggeriments 
en relació al procés obert de consulta prèvia.  

- Que havent llegit el nou projecte de Decret comparteixen la necessitat 
d’adequació del Decret 68/2014 al nou organigrama del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i de creació de la CTU del Penedès.  

- Insisteixen però, pel que fa a posar al dia la composició i el nombre de CTU, 
que troben a faltar l’apertura de la composició de la CTU de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 
a persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria 
d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient.  

- Finament remet als punts 1, 2, 4, 5 i 6 de l’escrit presentat el 7 de novembre 
de 2018, i que torna a adjuntar,  en el qual es suggereixen millores en el 
funcionament de les CTU.  

Respecte a les consideracions de l’escrit registrat el 30 de novembre de 2018, cal 
indicar que la CITU comparteix els objectius d’adequar el decret 68/2014 al nou 
organigrama del Departament i de crear la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès. En relació amb la composició de la CTU de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, cal indicar que tant 
l’article 19 del Decret 68/2014, referent a la composició de la Comissió 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com la disposició transitòria 
quarta del Decret 68/2014, referent al règim transitori fins a la constitució de la 
Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit territorial 
de la ciutat de Barcelona, recullen les determinacions de l’article 29 de la Llei 
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i de l’article 66 de la 
llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, 
respectivament, per la qual cosa són aspectes amb rang de llei que no poden 
ésser objecte de modificació per via reglamentaria.

En l’escrit de data 1 d’octubre de 2018,  registrat d’entrada en data 7 de novembre 
de 2018, en la fase de consulta pública prèvia d’aquesta iniciativa, dirigit al 
Secretari d’Habitat Urbà i Territori, i signat pels degans dels col·legis que 
constitueixen la Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme (CITU), i en 
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concret del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, del  Col·legi d’Economistes de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya i del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya, s’efectuaven les següents aportacions que es resumeixen i valoren a 
continuació: 

1. Manifestaven la voluntat de continuar estant presents en totes les CTU, i de 
manera especial, a la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona. 

2. En relació a la dinàmica interna de les sessions de les diverses CTU 
manifestaven que aquestes acostumen a destinar bona part del temps de la 
sessió als punts de l’ordre del dia relatius a nous POUM i a projectes 
urbanístics de singular transcendència i per a resoldre la resta de de punts 
no hi ha més remei que “anar per feina” i s’acoten molt els debats. A partir 
d’aquesta situació, amb prudència l’hora d’establir la frontera, consideraven 
que els temes “menors” que avui són competència de les CTU haurien de 
ser resolts per l’autoritat urbanística de la Generalitat amb competències en 
urbanisme. 

3. Pel que fa al funcionament, terminis i documentació que es facilita a les 
sessions de les CTU, manifestaven que atenent la responsabilitat, que sens 
dubte estan assumint, les persones independents amb reconegut prestigi 
professional i acadèmic, per a ser efectiva caldria que es desenvolupes sota 
unes mínimes condicions per analitzar els expedients i emetre una fundada 
opinió. Per tant demanaven que aquesta documentació que es porta a les 
comissions d’urbanisme estigui tota ella accessible a la plataforma digital 
del portal de les CTU, al menys en sis dies laborables de la data de 
celebració de la CTU ja que és l’única garantia la possibilitat de lectura, 
estudi i el pronunciament rigorós el dia de la comissió.  

4. Respecte al règim d’incompatibilitats dels membres de les CTU 
manifestaven que no és lògic  que la exposició del redactor del POUM no 
sigui possible quan aquell és membre de la mateixa CTU. Cal cercar una 
solució a aquesta incongruència establint una diferència de quan una 
mateixa persona actua com a membre de la CTU o com a tècnic d’un 
expedient que es veu en seu d’aquesta. 

5. Respecte a la funció pedagògica que emana de les activitats de les CTU, 
constataven la enorme importància que tenen els informes i les resolucions 
de les CTU del punt de vista de les recomanacions i de la praxi urbanística 
a casa nostra, compendi que, segons manifestaven,  mai ha sigut gestionat  
per a millorar la praxis de molt professionals de l’urbanisme  i que necessita 
urgentment per que es pugui difondre i transmetre a tot el mon professional. 
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6. Respecte els Departaments de la Generalitat que composen les CTU, 
consideraven que tenint en compte la relació indissociable entre l’economia 
i l’ordenació del territori, i que el marc jurídic ha anat reforçant els continguts 
econòmics i financers tant del planejament com de la sostenibilitat de la 
hisenda pública, entenien indispensable incorporar alguns representants 
dels departaments de la Generalitat competents en economia, hisenda, 
ocupació i empresa.  

En relació a l’apartat 1 de les aportacions efectuades per la CITU en el que 
manifestaven la necessitat d’aquestes entitats de participar en la Comissió 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Subcomissió d’Urbanisme 
de Barcelona, de forma similar a la resta de CTU, cal reiterar el que ja s’ha 
exposat anteriorment respecte a la vinculació de les determinacions establertes en 
el marc legal vigent, concretament a l’article 29 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que regula la composició de la Comissió 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a l’article 66 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, pel qual es va 
crear la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona. 

En relació amb els apartat 2, 3 i 5 referents a la dinàmica interna de les sessions 
de les diverses CTU i pel que fa al funcionament, terminis i documentació que es 
facilita a les sessions de les CTU, així com a la funció pedagògica que emana de 
les CTU, cal considerar que aquestes qüestions, que no han d’estar 
necessàriament contemplades amb rang reglamentari, es poden resoldre, si 
escau, preferentment mitjançant altres possibles solucions regulatòries de caràcter 
intern, més flexibles i adaptables a les necessitats i particularitats dels diferents 
supòsits exposats, tal i com consta en les pàgines 15 i 16 de la Memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades d’aquest projecte de Decret. 
Per altre part, en relació a la funció pedagògica de les resolucions de les CTU, 
s’ha de posar de relleu que des de diferents àmbits de la Secretaria d’Habitat Urbà 
i Territori s’han vingut desenvolupant diferents documents amb criteris i plans per 
regular alguns dels aspectes més controvertits (directrius del sòl no urbanitzable, 
circulars, etc.).  

En relació a l’apartat 4, referent al règim d’incompatibilitats dels membres de les 
CTU, s’ha d’indicar que aquests aspectes estan regulats amb caràcter general en 
l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; per 
la qual cosa, les persones que ocupen les vocalies de les CTU s’han de sotmetre 
a aquesta norma general.  
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En relació a l’apartat 6, referent als departaments de la Generalitat que composen 
les CTU, cal indicar que els diferents departaments de l’Administració de la 
Generalitat podran manifestar el seu posicionament en el transcurs de la tramitació 
d’aquest projecte de modificació del Decret 68/2014. Així mateix, cal considerar 
que, als efectes de la relació de l’economia amb l’ordenació del territori i 
l’urbanisme, actualment pot ser objecte de supervisió mitjançant la participació 
específica del Col·legi d’Economistes de Catalunya en diverses CTU.  

D’acord amb el procediment per l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques, aquest projecte de Decret se sotmetrà al corresponent 
tràmits d’audiència i informació pública. 

Agustí Serrà Monté 
Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori 
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