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MEMÒRIA GENERAL DEL PROJECTE 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 CARÀCTER COL·LEGIAT 

1. Justificació de la necessitat de la disposició normativa i l’adequació 
d’aquesta als fins que es persegueixen: 

1.1.Justificació i motius que la fan necessària

L’oportunitat de modificar el Decret deriva de la regulació establerta a la Llei 
2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la llei 30/2010, de vegueries, que ha 
comportat que, a hores d’ara, l’estructura territorial de les comissions territorials 
d’urbanisme establerta pel Decret 68/2014 vigent quedi desajustada respecte de 
les demarcacions veguerials, de manera que els assumptes urbanístics dels 
municipis compresos a la vegueria del Penedès no són resolts per una única 
comissió territorial d’urbanisme sinó que es resolen, segons el municipi de què es 
tracti, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la Comissió Territorial 
de la Catalunya Central o la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona.  

Aquesta estructura no garanteix un reconeixement adequat d’aquesta nova realitat 
territorial, ni a nivell de participació de les diverses administracions i experts 
d’aquest territori en la composició de les comissions territorials d’urbanisme, en ser 
aquestes diverses i incloure municipis d’altres demarcacions veguerials, ni tampoc 
a nivell de proximitat de l’òrgan a la demarcació. 

Per tant, s’ha originat la necessitat d’esdevenir coherent amb l’organització 
territorial establerta a la Llei de Vegueries i, per aquest motiu, es considera 
convenient crear la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, tot ajustant 
l’àmbit territorial de les comissions territorials d’urbanisme de Barcelona, Camp de 
Tarragona i Catalunya Central i la resta de disposicions del Decret 68/2014 en 
relació amb la nova comissió territorial d’urbanisme del Penedès. 

En aquest sentit, i atès que l’àmbit territorial de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona tampoc coincideix amb el de la demarcació veguerial de Barcelona, 
en la mesura que els municipis de l’Àrea Metropolitana, en virtut de la Llei 
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, integren l’àmbit 
territorial d’una comissió d’urbanisme específica (la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona -art. 15-20 del Decret 68/2014-) es considera 
també oportú atorgar una denominació més apropiada a la citada Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

Així mateix, es considera convenient regular la composició dels òrgans urbanístics 
de manera que els òrgans unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament al 
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titular del Departament tinguin l’adequada participació amb independència de 
quina sigui l’estructura departamental que s’adopti. 

L’anterior es sustenta en el fet que, ara per ara, les comissions territorials 
d’urbanisme de l’article 12 del Decret 68/2014, són presidides per la persona titular 
de la direcció general competent en matèria d’urbanisme i la vicepresidència és 
exercida per la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de 
planejament urbanístic de la direcció general competent en matèria d’urbanisme; i 
que la vicepresidència de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya també és exercida per la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de política territorial i urbanisme. Aquestes previsions eren 
coherents amb l’estructura departamental que regia en el moment de l’aprovació 
del Departament, en virtut de la qual l’òrgan immediatament inferior jeràrquicament 
al titular del departament competent en matèria de política territorial i urbanisme 
era el director general competent en matèria d’urbanisme. 

Tanmateix, tenint en compte que les estructures departamentals són canviants, la 
regulació vigent és excessivament determinista, de manera que no permet 
assegurar que en qualsevol escenari d’estructura departamental es garanteixi la 
participació adequada en les comissions d’urbanisme, de l’òrgan immediatament 
inferior jeràrquicament al titular del departament en matèria de política territorial i 
urbanisme. 

El Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, en crear la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, de la qual depèn ara 
la Direcció General d’Urbanisme, ho ha posat en relleu. Així la persona titular 
d’aquesta nova Secretaria no és membre titular de les esmentades comissions 
territorials, quan per raó de les funcions que desenvolupa hauria de formar part de 
l’alt òrgan consultiu de la Generalitat en matèria urbanística i de les comissions 
territorials d’urbanisme, amb el càrrec adequat per raó del seu rang. 

Així mateix, a fi d’afavorir el debat i la transversalitat en les sessions de la 
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i de les comissions 
territorials d’urbanisme de l’article 12 del Decret 68/2014, en la modificació es 
replanteja el nombre de vocalies d’aquestes comissions per tal de possibilitar la 
participació d’aquells col·legis professionals més estretament relacionats amb les 
matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient, alhora que també es replanteja el 
nombre de vocalies de les comissions territorials d’urbanisme que no tenen un 
règim especial per tal de possibilitar la participació d’ens locals designats per 
l’organització associativa d’entitats locals més representativa de Catalunya en 
municipis petits. 

A fi de millorar l’assessorament de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme 
de Catalunya i de les comissions territorials d’urbanisme del capítol 3 del Decret 
68/2014, i no limitar-se únicament a les persones tècniques i jurídiques de les 
direccions generals corresponents de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, també es contempla la possibilitat de poder convidar, amb veu però 
sense vot, a persones expertes en disciplines relacionades amb els assumptes a 
tractar. 



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

��
�

�

Per tant, la revisió i modificació del Decret es fonamenta en la necessitat 
d’actualitzar i millorar la vigent regulació dels òrgans col·legiats urbanístics de la 
Generalitat amb la finalitat que aquests òrgans estiguin adequadament participats i 
les seves decisions s’apropin al territori on s’han d’implementar. 

1. 2. Objecte d’aquesta norma                 

Un primer objectiu d’aquesta iniciativa, tal i com s’ha exposat, és ajustar 
l’estructura i àmbit territorial de les comissions territorials d’urbanisme no afectades 
per règims legals especials, al de les demarcacions veguerials establertes per la 
Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, modificada per la Llei 2/2017, de 15 de 
febrer, de creació de la vegueria del Penedès.  

Per la qual cosa, es proposa crear la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès i, en conseqüència, modificar les disposicions del Decret 68/2014 
afectades per dita creació; així com, es proposa atorgar una denominació de 
l’actual Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona més apropiada al seu àmbit 
territorial d’actuació. 

Un segon objectiu és preveure l’adequada participació dels òrgans unipersonals 
immediatament inferiors jeràrquicament a la persona titular del Departament amb 
independència de quina sigui l’estructura departamental que s’adopti. 

Un tercer objectiu es preveure un nombre de vocalies en la composició de la 
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i de les comissions 
territorials d’urbanisme de l’article 12 del Decret 68/2014, que permeti assegurar la 
participació d’aquells col·legis professionals més estretament relacionats amb les 
matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient, així com la participació dels ens 
locals més petits de Catalunya mitjançant la designació en les comissions 
territorials d’urbanisme que no tenen un règim especial d’una persona per part de 
l’organització associativa més representativa de Catalunya especialitzada en 
aquests municipis. 

D’acord amb els anteriors objectius, en l’article 1 d’aquest projecte es preveu la 
creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès; i en l’article 2 es 
preveu la modificació dels articles 5, 6, 7, 9, 12, 14 i 19 del Decret 68/2014. Així 
mateix, es preveuen unes disposicions addicionals pel que fa al canvi de 
denominació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i el termini per a 
la constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i la designació 
dels seus membres; es preveuen dues disposicions transitòries que regulen el 
règim transitori aplicable en relació amb la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès; i es preveuen dues disposicions finals, relatives a l’habilitació per 
desplegament del Decret i a la seva entrada en vigor. 

A l’article 1 es preveu la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès, en coherència amb l’organització territorial establerta a l’article 2.4 de la 
Llei 2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de 
Vegueries, pel qual es preveu la demarcació veguerial del Penedès; i d’acord amb 
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la disposició final 3 de la Llei 2/2017 que preveu un termini de 3 anys des de la 
seva entrada en vigor per tal que l’exercici de les funcions dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat s’adeqüin a l’àmbit territorial de les demarcacions 
veguerials que determina l’article 9 de la Llei de vegueries. 

A l’article 2 es preveu la modificació de diversos articles del Decret 68/2014: 

L’article 2.1 modifica l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 68/2014, i es preveu que, 
en la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, la 
vicepresidència primera és exercida per la persona titular de l’òrgan administratiu 
competent en matèria de política territorial i urbanisme immediatament inferior 
jeràrquicament al que exerceix la presidència, i la vicepresidència segona per la 
persona titular de la direcció general competent en matèria d’urbanisme si aquesta 
no és la titular de l’òrgan administratiu al que s’atribueix la vicepresidència primera. 
Aquesta modificació pretén evitar l’excessiva concreció, per part de la regulació 
actual, dels òrgans unipersonals del Departament de Territori i Sostenibilitat que 
formen part d’aquesta Comissió, de manera que segons quina sigui l’estructura 
departamental que s’adopti no garanteix l’adequada participació de l’òrgan 
immediatament inferior jeràrquicament al titular del departament en matèria 
d’ordenació del territori i urbanisme.  

L’article 2.2 modifica la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 5 del Decret 68/2014, i pel 
que fa a les vocalies de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya, es preveuen nou persones designades per la persona titular del 
departament competent en matèria de política territorial i urbanisme, a proposta 
dels col·legis professionals relacionats amb aquestes matèries. L’increment de 
dues vocalies a proposta de col·legis professionals relacionats en matèria de 
política territorial i urbanisme s’efectua per tal que el debat en el si d’aquesta 
Comissió aporti el punt de vista d’un major nombre de professionals amb 
expertesa en disciplines diverses absolutament interrelacionades amb aquestes 
matèries i, la previsió de renovació cada dos anys s’efectua per fomentar la 
diversitat d’opinions i, per tant, la pluralitat desitjable. 

L’article 2.3 modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 6 del Decret 68/2014, i 
s’estableix que la persona titular de la direcció general competent en matèria 
d’urbanisme sigui la que exerceixi la presidència de la Secció de la Comissió de 
Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, al considerar-se el càrrec més 
adequat per presidir un òrgan que majoritàriament revisa i valora la idoneïtat dels 
expedients urbanístics objecte d’informe per part de la Comissió de Política 
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. 

L’article 2.4 modifica l’apartat 2 de l’article 7 del Decret 68/2014, per tal que les 
presidències del Ple i de la Secció de la Comissió de Política Territorial i 
d’Urbanisme de Catalunya, a part de convidar a assistir a les seves sessions, amb 
veu però sense vot, a les persones responsables tècniques i jurídiques de la 
direcció general competent en matèria de política territorial i urbanisme, puguin 
convidar també a persones expertes en disciplines relacionades amb els 
assumptes a tractar a fi de poder millorar l’assessorament de les persones 
convocades. 
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L’article 2.5 modifica la lletra b) de l’article 9 del Decret 68/2014, pel que fa a la 
denominació i àmbits de les comissions territorials d’urbanisme, per tal d’ajustar 
l’àmbit d’actuació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, arran de la 
creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. Alhora que es 
considera procedent atorgar-li una denominació més apropiada, ja que el seu 
àmbit territorial no coincideix amb la demarcació veguerial de Barcelona (art. 9.b 
de la Llei 30/2010), en la mesura que els municipis de l’Àrea metropolitana de 
Barcelona, en virtut de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, integren l’àmbit territorial 
d’una comissió d’urbanisme específica (capítol 4 del Decret 68/2014); per la qual 
cosa, es proposa la denominació de Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona. Aquesta Comissió passarà a exercir les seves funcions 
en l’àmbit territorial de la comarca del Vallès Oriental i dels municipis de les 
comarques del Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Occidental que no formen 
part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’acord amb la Llei 31/2010, del 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’article 2.6 modifica la lletra c) de l’article 9 del Decret 68/2014, en la redacció 
donada pel Decret 161/2016, i es preveu que la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, exerceix les seves funcions en l’àmbit territorial de les 
comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès i els vuit 
municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els 
Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana, per 
tal d’ajustar el seu àmbit a la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès. 

L’article 2.7 modifica la lletra f) de l’article 9 del Decret 68/2014, i s’estableix que la 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, exerceix les seves 
funcions en l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la 
Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, per tal d’ajustar el seu àmbit a la 
creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès . 

L’article 2.8 afegeix una lletra i) a l’article 9 del Decret 68/2014, on es regula que la 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, exerceix les seves funcions en 
l’àmbit territorial de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i 
l'Anoia, llevat dels vuit municipis de l'Alta Anoia, a què fa referència la lletra c), per 
tal d’ajustar-se a l’àmbit de la Vegueria del Penedès d’acord amb la justificació ja 
efectuada a l’article 1. 

L’article 2.9 modifica el Títol de l’article 12 del Decret 68/2014, que queda redactat 
com segueix: “Composició de les comissions territorials d’urbanisme de l’Alt 
Pirineu, l’Arc Metropolità de Barcelona, la Catalunya Central, Girona, Lleida, el 
Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre”, com a conseqüència de la 
creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

L’article 2.10 modifica l’apartat 1 de l’article 12 del Decret 68/2014, que queda 
redactat de la forma següent: “Les comissions territorials d’urbanisme de l’Alt 
Pirineu, l’Arc Metropolità de Barcelona, la Catalunya Central, Girona, Lleida, el 
Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són presidides per la 
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persona titular de l’òrgan administratiu competent en matèria d’urbanisme 
immediatament inferior jeràrquicament a la persona titular del departament”, com a 
conseqüència de la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i a 
fi que sigui la persona titular de l’òrgan administratiu competent en matèria 
d’urbanisme immediatament inferior jeràrquicament a la persona titular del 
departament la que tingui la presidència d’aquestes comissions (en lloc de la 
persona titular de la direcció general competent en matèria d’urbanisme), amb la 
qual cosa amb independència de quina sigui l’estructura departament que s’adopti, 
es garanteix que de la persona titular del càrrec de més nivell en matèria 
d’urbanisme del Departament -després del conseller- sigui la que presideixi 
aquestes comissions. 

L’article 2.11 modifica l’apartat 2 de l’article 12 del Decret 68/2014, en coherència 
amb la modificació efectuada a l’article 12.1, i s’estableix que la vicepresidència de 
les comissions territorials d’urbanisme sigui exercida per la persona titular de 
l’òrgan administratiu competent en matèria de planejament urbanístic 
immediatament inferior jeràrquicament a la que exerceix la presidència. 

L’article 2.12 modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 12 del Decret 68/2014 i, 
pel que fa a les vocalies de les comissions territorials d’urbanisme, en coherència 
amb el nou redactat de l’article 12.2, es preveu que una d’aquestes vocalies sigui 
ocupada per una persona en representació de la direcció general competent en 
matèria d’urbanisme, que sigui titular d’una subdirecció general o lloc assimilat, 
designada per la persona titular de la direcció general.  

L’article 2.14 modifica la lletra j) de l’apartat 3 de l’article 12 del Decret 68/2014 i es 
preveuen, pel que fa a les vocalies, dotze persones d’un reconegut prestigi 
professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient, de 
lliure designació per part de la persona titular del departament competent en 
matèria d’urbanisme, nou d’elles a proposta dels col·legis professionals relacionats 
amb aquestes matèries; alhora que es preveu que les vocalies a proposta dels 
col·legis professionals s’hagin de renovar cada dos anys. Es pretén amb aquestes 
modificacions, d’una banda  possibilitar, en les comissions territorials d’Urbanisme 
no sotmeses a un règim especial, la participació d’aquells col·legis professionals 
més estretament relacionats amb les matèries d’urbanisme, habitatge i medi 
ambient, per tal que el debat en el si de les comissions aporti el punt de vista d’un 
major nombre de professionals amb expertesa en disciplines diverses 
absolutament interrelacionades amb aquestes matèries i, d’altra banda, fomentar 
la renovació dels membres cosa que aporta pluralitat al debat. 

Arran d’aquest increment en el nombre de vocalies de les comissions territorials 
d’urbanisme de l’article 12 a proposta dels col·legis professionals (de 10 a 12), i 
ateses les consideracions efectuades per l’Associació Catalana de Municipis en el 
tràmit de participació de la consulta pública prèvia d’aquesta iniciativa, s’ha 
considerat adequat incrementar el nombre de membres dels ens locals, a 
designació de les organitzacions associatives d’entitats locals més representatives 
de Catalunya a fi d’incrementar de forma proporcionada la pluralitat en el debat de 
les comissions. En aquest sentit, en l’article 2.13 es proposa modificar l’article 
12.3.h del Decret 68/2014 en el sentit d’incrementar el nombre de vocalies 
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ocupades per membres dels ens locals, en concret les vocalies designades per les 
organitzacions associatives d’entitats locals més representatives de Catalunya (de 
6 a 8), i s’afegeix una nova vocalia designada per l’organització associativa més 
representativa de Catalunya especialitzada en municipis petits. 

L’article 2.15 modifica la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 14 del Decret 68/2014, 
per tal que la presidència de les comissions territorials d’urbanisme regulades en 
el capítol 3 de l’esmentat Decret 68/2014, a part de convidar a assistir a les seves 
sessions, amb veu però sense vot, a les persones responsables tècniques i 
jurídiques de la direcció general competent en matèria d’urbanisme, puguin 
convidar també a persones expertes en disciplines relacionades amb els 
assumptes a tractar a fi de poder millorar l’assessorament de les persones 
convocades. 

L’article 2.16 modifica l’apartat 1 de l’article 19 del Decret 68/2014, i s’estableix 
que la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és presidida 
per la persona titular del departament competent en matèria d’urbanisme o, per 
delegació o substitució d’aquesta, per la persona titular de l’òrgan administratiu 
competent en matèria d’urbanisme immediatament inferior jeràrquicament. Com 
s’ha dit anteriorment aquestes modificacions pretenen assegurar que els òrgans 
unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament al titular del Departament 
tinguin l’adequada participació amb independència de quina sigui l’estructura 
departamental que s’adopti. 

L’article 2.17 modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 19 del Decret 68/2014 i, 
pel que fa a les vocalies, es preveuen cinc persones en representació del 
departament competent en matèria d’urbanisme designades per la seva persona 
titular, una d’elles a proposta de la unitat competent en matèria de medi ambient i 
s’elimina l’especificació a través del reglament dels càrrecs que, en tot cas, calia 
designar com vocals, per tal que la regulació del Decret s’adapti, en tot moment, a 
qualsevol modificació de l’estructura del departament. 

S’estableix una disposició addicional primera per especificar que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, passa a denominar-se Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, per tal d’ajustar-se a la 
denominació de l’àmbit propi de la seva competència i del servei d’urbanisme 
responsable de valorar els expedients que s’hi eleven. 

I, s’estableix una disposició addicional segona que estableix un termini de dos 
mesos per a la constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i per 
a la designació dels membres dels òrgans col·legiats, atès que cal fixar un termini 
raonable per tal de constituir la nova comissió i nomenar els seus membres. 

Finalment, a la disposició transitòria primera es determina la normativa aplicable 
mentre no es designin els membres dels òrgans col·legiats regulats per aquest 
Decret. I, a la disposició transitòria segona, s’estableix el règim corresponent, 
mentre no es constitueixi la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, per la 
resolució dels assumptes relatius als municipis inclosos dins l’àmbit territorial 
d’actuació d’aquesta Comissió. Aquesta regulació pretén dotar d’un règim transitori 
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la tramitació dels expedients i el funcionament de les comissions territorials 
d’urbanisme afectades per la constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès, com també els serveis territorials associats a les dites comissions, 
concretament en els àmbits de l’Arc metropolità, la Catalunya Central i el Camp de 
Tarragona.  

També, atès que el major volum d’expedients que tramitarà la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès provenen de l’àmbit del l’Arc Metropolità, es preveu -
transitòriament- que la ubicació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès estarà en el Servei territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, així mateix 
el cap del Servei Territorial d’Urbanisme de l’Arc metropolità formarà part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i, finalment el Servei Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità prestarà assistència tècnica a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme del Penedès mentre no es desplegui el seu propi servei 
territorial d’Urbanisme. 

En últim terme, en les disposicions finals s’habilita al conseller o consellera 
competent per a dur a terme les actuacions necessàries per a desplegar aquest 
Decret, i es preveu la seva entrada en vigor. En relació amb el fet que es prevegi 
que el Decret entri en vigor l’endemà de la seva publicació, sense atorgar un 
període de vacatio, cal tenir en compte que aquest termini s’ha de conjugar amb la 
previsió que el propi Decret fa a la disposició addicional segona, segons la qual 
s’estableix un termini de dos mesos per constituir la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès, creada pel Decret, i també per designar els membres 
dels òrgans col·legiats que regula el decret que no estan vinculats al càrrec que 
ocupen; mentrestant serà d’aplicació la normativa anterior. Per tant, l’entrada en 
vigor del Decret suposa l’inici d’aquest termini de dos mesos, a fi de poder posar 
en funcionament l’esmentada Comissió Territorial per tal d’aproximar-ne la presa 
de decisions al nou àmbit territorial; i tenint en compte, d’altra banda, que resulta 
necessari garantir la participació a les comissions territorials de l’òrgan 
immediatament inferior jeràrquicament a la persona titular del departament en 
matèria de política territorial i urbanisme, així com que es tracta d’una disposició 
reglamentària bàsicament de caràcter organitzatiu, es considera aconsellable 
l’entrada en vigor immediata del Decret.  

2. Marc competencial i normatiu en què s’insereix la proposta

La proposta de Decret té el seu fonament en les competències exclusives que 
corresponen a la Generalitat en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme 
d’acord  amb  l’article 149.1 i 5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquesta 
exclusivitat comporta que la Generalitat exerceix íntegrament en aquestes 
matèries les potestats legislativa i reglamentària i la funció executiva per a 
l’establiment de polítiques pròpies (article 110 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya).  

En desenvolupament d’aquesta competència es va aprovar el Decret 68/2014, de 
20 de maig, que regula els diferents òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legiat.  
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Des de l’aprovació del Decret s’han produït una sèrie de circumstàncies, com són 
la creació de la vegueria del Penedès, per part de la Llei 2/2017, del 15 de febrer, 
de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, i l’aprovació del 
Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que fan procedent una modificació del Decret 68/2014 que tingui 
present aquests canvis normatius. 

En exercici de la potestat reglamentària en aquesta matèria i motivat pels canvis 
legislatius esmentats, aquest Decret té per objecte modificar la regulació vigent de 
la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legiat i la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

L’article 16 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, estableix que els òrgans urbanístics col·legiats de la 
Generalitat són la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, les 
comissions territorials d’urbanisme i la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona. 

Pel que fa a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, l’article 
17 del Text Refós de la Llei d’urbanisme estableix que la seva composició 
s’estableix per reglament, el qual ha de garantir que hi siguin representats els 
departaments i els ens locals amb competències urbanístiques i que hi tinguin 
participació persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria 
d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient.  

Pel que fa a les comissions territorials d’urbanisme regulades a l’article 12 del 
Decret 68/2014, l’article 18 del Text Refós de la Llei d’urbanisme estableix que se 
n’establirà la composició mitjançant reglament, que ha de garantir que hi siguin 
representats l’Administració de la Generalitat i els ens locals amb competències 
urbanístiques i que tinguin participació en les sessions d’aquestes comissions o 
dels eventuals òrgans col·legiats de suport tècnic persones de prestigi professional 
o acadèmic reconegut en matèria d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient, a 
proposta dels col·legis professionals relacionats amb aquestes matèries. 

En darrer, lloc cal tenir en compte que la Disposició final vuitena del text refós de 
la Llei d’urbanisme autoritza el Govern per modificar, per decret, el nombre i l'abast 
territorial de les comissions territorials d'urbanisme i, també, la composició 
d'aquestes comissions i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. 

3. Efectes que tindrà l’adopció de la norma sobre la normativa vigent. Taula 
de vigències i derogacions.  

L’objecte i el contingut d’aquest Decret comporta modificar el Decret 68/2014, de 
20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans 
urbanístics de la generalitat de caràcter col·legiat, de la manera següent: 

DECRET 68/2014 CONTINGUT 
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Article 5.2 Modificació 
Article 5.3.d) Modificació 
Article 6.3.a) Modificació 
Article 7.2 Modificació 
Article 9.b) Modificació 
Article 9.c), en la redacció donada pel 
Decret 161/2014 

Modificació 

Article 9.f) Modificació 
Article 9.i) Addició 
Títol de l’article 12 Modificació 
Article 12.1 Modificació 
Article 12.2 Modificació 
Article 12.3.a) Modificació 
Article 12.3.h) Modificació 
Article 12.3.j) Modificació 
Article 14.4.b) Modificació 
Article 19.1 Modificació 
Article 19.3.a) Modificació 

 4.- Relació motivada de les persones i entitats a les quals s’ha d’atorgar el 
tràmit d’audiència, procedència de sotmetre l’expedient a informació pública 
i compliment del tràmit de consulta pública prèvia i de participació 
ciutadana.

Els articles 65 a 70 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAC), regulen la 
tramitació per elaborar disposicions reglamentàries. 

En aquest sentit, el projecte de disposició reglamentària s’ha de sotmetre a 
informe jurídic de la unitat departamental corresponent o de la central, del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat (art. 65 LRJPAC); i atès que l’aprovació de la disposició 
reglamentària correspon al Govern, la iniciativa s’ha de posar en coneixement dels 
diferents departaments perquè formulin les observacions que estimin convenients, 
durant un termini no inferior a quinze dies i prèviament, si escau, als tràmits 
d’audiència i d’informació pública (art 66 LRJPAC).

Així mateix, d’acord amb allò establert als articles 67 i 70 de la Llei 26/2010, i atès 
que el projecte elaborat és una disposició reglamentària en les matèries 
d’ordenació del territori i de l’urbanisme, resulta convenient donar audiència a les 
associacions representatives dels ens locals, als col·legis professionals amb 
competències relacionades amb aquestes matèries, i d’altres ens interessats que 
en poguessin resultar afectats. En coherència, amb l’audiència efectuada en la 
tramitació d’altres disposicions legals i reglamentaries, es considera adient donar 
audiència a les entitats, corporacions i associacions següents: 

- Federació de Municipis de Catalunya. 
- Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
- Consell de Col·legis d’arquitectes de Catalunya. 
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- Col·legi d’Economistes de Catalunya.   
- Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports a Catalunya. 
- Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
- Col·legi de Geògrafs a Catalunya. 
- Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 
- Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers  d’Edificació 

de Catalunya. 
- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. 
- Consell Comarcal del Alt Penedès 
- Consell Comarcal del Baix Penedès 
- Consell Comarcal del Garraf 
- Consell Comarcal de l’Anoia 
- Diputació de Barcelona i de Tarragona. 
- Els municipis compresos en la demarcació veguerial del Penedès 

En relació amb la procedència de sotmetre l’expedient a informació pública, cal 
tenir en compte que, d’acord amb l’article 68 de la Llei 26/2010, es considera 
necessari sotmetre’l a informació pública, en coherència amb la tramitació 
efectuada en totes les regulacions normatives en matèria urbanística. El termini de 
la informació pública serà de quinze dies hàbils.

Cal recordar, que la oportunitat i conveniència d’aquest projecte de Decret s’ha 
sotmès, durant 15 dies hàbils, a la consulta pública prèvia per tal potenciar la 
participació i la transparència amb la finalitat que tots els ciutadans poguessin 
realitzar aportacions sobre aquesta futura norma, tot millorant la qualitat de la 
regulació normativa administrativa, en compliment de l’article 133.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta 
proposta es sotmetrà al tràmit de participació ciutadana.  

Document signat electrònicament per  

Agustí Serra i Monté 
Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori
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