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PROJECTE DE DECRET 

/2018, de  de    , 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  

L’article 149.1 i 5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d’ordenació del territori i urbanisme. 

En exercici de la potestat reglamentària en aquesta matèria, mitjançant el Decret 
68/2014 de 20 de maig, es va regular la composició i el funcionament intern dels 
òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. 

Pel que fa a les comissions territorials d’urbanisme, l’esmentat Decret va establir el 
nombre i l’abast territorial d’aquests òrgans urbanístics tenint present les demarcacions 
veguerials establertes per la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, i les 
particularitats dels territoris regits per lleis específiques.  

La Llei 2/2017, del 15 de febrer, ha modificat la Llei 30/2010, de vegueries, per crear la 
vegueria del Penedès, de manera que es considera convenient preveure una comissió 
territorial específica coincident amb l’àmbit d’aquesta nova demarcació veguerial i, en 
conseqüència, ajustar l’articulat del Decret 68/2014 en els aspectes afectats per 
aquesta nova comissió. Així mateix, es considera adequat atorgar una denominació 
més apropiada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ja que el seu àmbit 
territorial no coincideix amb el de la demarcació veguerial de Barcelona 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. Per això, 
es proposa que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona passi a denominar-
se Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona. 

D’altra banda, el Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, ha desplegat l’estructura bàsica d’aquest Departament d’acord 
amb el nou àmbit competencial que li ha atribuït el Decret 1/2018, de 19 de maig, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

En la nova estructura el Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha dotat d’una 
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori amb funcions, entre altres, en matèria d’ordenació 
del territori i urbanisme, i de la qual depèn la direcció general competent en matèria 
d’urbanisme. La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, per tant, passa a ser l’òrgan 
immediatament inferior jeràrquicament al titular del Departament competent en 
aquestes matèries.  

El Decret 68/2014 esmentat va regular la composició dels òrgans urbanístics de la 
Generalitat de caràcter col·legiat d’acord amb l’anterior estructura departamental, 
atribuint la presidència o vice-presidència de determinades comissions d’urbanisme al 
director general competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme en tant que 
òrgan unipersonal immediatament inferior jeràrquicament al titular del Departament en 
aquell moment. 

Per tant, resulta convenient modificar aquest Decret per regular la composició dels 
esmentats òrgans urbanístics de manera 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. 

Per altra banda, es considera també convenient preveure un major nombre de vocalies 
en la composició de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i de 
les comissions territorials d’urbanisme que no tenen un règim legal especial, les 
persones titulars de les quals siguin designades a proposta dels col·legis 
professionals, a fi i efecte de possibilitar la participació d’aquells col·legis més 
estretament relacionats amb les matèries d’urbanisme, habitatge i medi ambient; i 
preveure la possibilitat de convidar a assistir a dites comissions, amb veu però sense 
vot, a altres persones expertes en disciplines relacionades amb els assumptes a 
tractar. 

Així mateix, es preveu que l’organització associativa d’entitats locals més 
representativa de Catalunya en municipis petits pugui designar una persona en les 
comissions territorials d’urbanisme, alhora que s’amplia el nombre de vocalies en dites 
comissions que són designades per les organitzacions associatives d’entitats locals 
més representatives de Catalunya. 

En definitiva, d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, seguretat jurídica, 
proporcionalitat i eficiència, s’adequa l’estructura i àmbit territorial de les comissions 
territorials no afectades per règims legals especials al de les demarcacions veguerials, 
es preveu l’adequada participació dels òrgans unipersonals immediatament inferiors 
jeràrquicament al titular del Departament competent en matèria de política territorial i 
urbanisme amb independència de quina sigui l’estructura departament que s’adopti, i 
s’ajusta el nombre de vocalies de determinades comissions, amb totes les garanties 
per als seus destinataris, sense generar càrregues administratives i sense incidir en 
els seus drets i obligacions.  

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, vist/d'acord amb el 
dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i amb la prèvia deliberació del 
Govern, 

Decreto: 

Article 1 
Creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès 

Es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

Article 2 
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 

2.1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 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, que queda redactat de la manera següent: 

“5.2 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.” 



2.2. Es modifica la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 5 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, que queda redactada de la manera següent: 

“d) 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. Aquestes vocalies s’han de renovar cada dos 
anys”. 

2.3. Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 6 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, que queda redactada de la manera següent: 

“a) La persona titular de la direcció general competent en matèria d’urbanisme, que 
exerceix la presidència de la Secció.” 

2.4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 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, que queda redactat de la manera següent: 

“7.2 Les presidències del Ple i de la Secció de la Comissió de Política Territorial i 
d’Urbanisme de Catalunya poden convidar a assistir a les sessions respectives, amb 
veu però sense vot, les persones responsables tècniques i jurídiques de la direcció 
general competent en matèria de política territorial i urbanisme i persones expertes en 
disciplines relacionades amb els assumptes a tractar per tal d’assessorar les persones 
que hi són convocades. 

2.5. Es modifica la lletra b) de l’article 9 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, que queda redactada de la manera següent: 

“b) La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, que exerceix 
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.” 

2.6. Es modifica la lletra c) de l’article 9 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, que queda redactada de la manera següent: 

“c) La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, que exerceix les 
seves funcions en l’àmbit territorial de les comarques del Bages, el Berguedà, el 
Moianès, Osona, 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”. 

2.7. Es modifica la lletra f) de l’article 9 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, que queda redactada de la manera següent: 

“f) La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, que 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.��



2.8. S’afegeix una lletra i) a l’article 9 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, amb la redacció següent: 

“i) La Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, que 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.” 

2.9. Es modifica el Títol de l’article 12 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, que queda redactat de la manera següent: 

“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” 

2.10. Es modifica l’apartat 1 de l’article 12 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, que queda redactat de la manera següent: 

“12.1 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 persona titular de l’òrgan administratiu 
competent en matèria d’urbanisme immediatament inferior jeràrquicament a la persona 
titular del departament.” 

2.11. Es modifica l’apartat 2 de l’article 12 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, que queda redactat de la manera següent: 

“12.2 La vicepresidència és exercida per la persona titular de l’òrgan administratiu 
competent en matèria de planejament urbanístic immediatament inferior 
jeràrquicament a la que exerceix la presidència.” 

2.12. Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 12 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, que queda redactada de la manera següent: 

“a) 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.” 

2.13. Es modifica la lletra h) de l’apartat 3 de l’article 12 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, que queda redactada de la manera següent: 

“h) Nou persones, membres dels ens locals, vuit d’elles designades per les 
organitzacions associatives d’entitats locals més representatives de Catalunya, i una 
d’elles per l’organització associativa més representativa de Catalunya especialitzada 
en municipis petits. Aquestes vocalies s’han de renovar després de cada procés 
electoral municipal i poden ser substituïdes, en qualsevol moment, per part de les 
organitzacions associatives que les designen, per causes degudament justificades.” 

2.14. Es modifica la lletra j) de l’apartat 3 de l’article 12 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, que queda redactada de la manera següent: 



“j) 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. Les vocalies a proposta 
dels col·legis professionals s’han de renovar cada dos anys.” 

2.15. Es modifica la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 14 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, que queda redactada de la manera següent: 

“b) Les persones responsables tècniques i jurídiques de la direcció general competent 
en matèria d’urbanisme i persones expertes en disciplines relacionades amb els 
assumptes a tractar per tal d’assessorar les persones que hi són convocades. 

2.16. Es modifica l’apartat 1 de l’article 19 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, que queda redactat de la manera següent: 

“19.1 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.” 

2.17. Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 19 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, que queda redactat de la manera següent: 

“a) 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.” 

Disposicions addicionals 

Primera 
Adaptació 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, passa a denominar-se Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona 

Segona 
Termini per a la constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i per a 
la designació dels membres dels òrgans col·legiats 

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret: 
a) S’ha de constituir la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 
b) S’han de designar els membres dels òrgans col·legiats que regula aquest Decret 
que no estan vinculats al càrrec que ocupen. 

Disposicions transitòries 

Primera 
Normativa aplicable fins a la designació dels membres 



Mentre no es designin els membres dels òrgans col·legiats regulats per aquest Decret 
d’acord amb el que estableix la lletra b) de la disposició addicional segona, continuarà 
sent aplicable la normativa anterior.  

Segona 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès 

1. Mentre no es constitueixi la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, es 
continuaran resolent els assumptes relatius als municipis inclosos dins el seu àmbit 
territorial d’actuació d’acord amb la normativa anterior per part de les comissions 
territorials d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, de la Catalunya Central i del 
Camp de Tarragona, segons correspongui. 

2. Mentre no es despleguin els Serveis Territorials d’Urbanisme al Penedès, la seu de 
la comissió estarà ubicada als Serveis Territorials d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona i el o la cap del Servei Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona formarà part de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

3. Mentre no es despleguin els Serveis Territorials d’Urbanisme al Penedès, el Servei 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona prestarà assistència tècnica a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

Disposicions finals 

Primera 
Habilitació per desplegar el Decret 

Es faculta al conseller o consellera competent en matèria de política territorial i 
urbanisme per a dur a terme les actuacions necessàries per al desplegament d’aquest 
Decret 

Segona 
Entrada en vigor 

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona,  de  de 2018 

Joaquim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 

Damià Calvet i Valera 
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
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