
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORD GOV/100/2017, de 18 de juliol, pel qual es dona compliment a la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 14 de gener de 2014 (RCA 275/2010), confirmada per la Sentència del Tribunal
Suprem de data 27 de juny de 2016.

En data 20 d'abril de 2010, el Govern va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona,
mitjançant l'Acord GOV/77/2010, de 20 d'abril (DOGC núm. 5627, de 12.5.2010).

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
14 de gener de 2014, va dictar Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 275/2010, interposat per
l'entitat Sociedad Anónima Cerámica de Sardañola, contra l'Acord del Govern esmentat.

La part dispositiva d'aquesta Sentència, traduïda textualment, estableix el següent:

“Estimar parcialment el present recurs contenciós administratiu interposat a nom de l'entitat Societat Anònima
Cerámica de Sardañola contra l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya denominat Acord
GOV/77/2010, de 20 d'abril, pel qual es va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona
(DOGC de 12 de maig de 2010), del tenor explicitat anteriorment i, en estimar parcialment la demanda
articulada, s'estima la nul·litat de la figura de planejament territorial impugnada referent als terrenys de la part
actora identificats en el punt 9 del fonament de dret tercer que s'han qualificat territorialment i que han de
qualificar-se de la manera següent.

1. Els continguts en les denominades zones a, b i c com a 'sistema d'assentaments' de naturalesa territorial i
envers les subqualificacions territorials que escaigui per tal com estan establertes en la figura de planejament
territorial impugnada sense que sigui possible orbitar en altres subqualificacions, encara menys, en
subqualificacions inexistents.

2. Els continguts en la denominada zona d com a 'sistema d'espais oberts' i envers les subqualificacions
territorials que escaigui per tal com estan establertes en la figura de planejament territorial impugnada sense
que sigui possible orbitar en altres subqualificacions, encara menys, en subqualificacions inexistents.

A aquests efectes, un cop sigui ferma la present Sentència, s'assenyala el termini de tres mesos des de la seva
fermesa perquè, sense ulterior tramitació i d'acord amb l'ordenament aplicable a la data de 20 d'abril de 2010
per l'Administració autonòmica, s'exerceixi la potestat de planejament territorial en aquests termes, s'aprovi
definitivament, es publiqui i es comuniqui tot això a aquest òrgan jurisdiccional.

Es desestimen la resta de pretensions.

Sense efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”

Aquesta Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estat confirmada per la Sentència del
Tribunal Suprem de data 27 de juny de 2016 (recurs de cassació 866/2014).

En data 12 de setembre de 2016, es va notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat la fermesa
d'aquesta Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual es va publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, núm. 7218, de 3 d'octubre de 2016.

El 23 de juny de 2017, la Sub-direcció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme ha elaborat un document que, en compliment de l'esmentada Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, proposa modificar:

- el plànol 1.1 Espais oberts. Planejament del Pla territorial metropolità de Barcelona, en el sentit que les zones
A i B de la finca de l'actora deixin de formar part de qualsevol nivell de protecció.

- el plànol 1.2 Espais oberts. Proposta del Pla territorial metropolità de Barcelona, en el sentit que les zones A i
B de la finca de l'actora deixin d'estar identificades com a espais amb protecció jurídica supramunicipal i, per
tant, han de deixar d'estar grafiades com a sistema d'espais oberts; i que la zona C de la finca de l'actora
s'exclogui dels espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari, i, per tant, dels sistemes d'espais

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7416 - 20.7.20171/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-17199108-2017



oberts.

- els plànols 1.3 Espais oberts. Proposta amb planejament de zones verdes i equipaments, i 2.2 Sistema urbà.
Planejament i sistema d'espais oberts, en el sentit que les zones A i B de la finca de l'actora deixin d'estar
identificades com a espais amb protecció jurídica supramunicipal i, per tant, han de deixar d'estar grafiades
com a sistema d'espais oberts.

- el plànol 2.3 Sistema urbà. Estratègies urbanes, del Pla territorial metropolità de Barcelona, en el sentit de
delimitar les zones A, B i C de la finca de l'actora com a “àrees d'extensió urbana d'interès metropolità”; de
delimitar la zona C com a “àrea especialitzada d'equipaments, parcs i altres sistemes” en l'apartat “Informació
de base”; i de preveure que la zona C, en ser espai LIC, es pugui incloure en sectors o polígons per garantir-ne
definitivament la seva permanència com a espai lliure públic.

Així mateix, en aquest document es justifica el manteniment del plànol 2.1 Sistema urbà. Planejament del Pla
territorial metropolità de Barcelona, que es limita a incorporar a efectes informatius el planejament urbanístic
aprovat definitivament, i que grafia correctament les zones A, B i C de la finca de l'actora.

La Sub-direcció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà ha motivat els canvis en els plànols 1.1, 1.2, 1.3,
2.2 i 2.3 esmentats, en síntesi, en les argumentacions següents:

(1) el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola -en base al
qual s'incorporaven les zones A i B de la finca de l'actora en el sistema d'espais oberts, com a Resta d'àrees
incloses dins el Pla d'espais d'interès natural (plànol 1.1) i com a Espais amb protecció jurídica supramunicipal
(plànols 1.2, 1.3 i 2.2)- no era aplicable per raons temporals al Pla territorial metropolità de Barcelona. Per
aquest motiu, s'ha suprimit qualsevol nivell de protecció supramunicipal de les zones A i B de la finca de
l'actora dels plànols 1.1, 1.2, 1.3 i 2.2 del Pla territorial metropolità de Barcelona.

(2) d'acord amb les consideracions de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 d'abril
de 2014, i pel que fa a la zona C de la finca de l'actora, en estar qualificada pel Pla general metropolità com a
clau 6c, zona verda, aquesta zona s'havia d'excloure del sistema d'espais oberts, espais de protecció especial
pel seu interès natural i agrari, i incloure-la en el “sistema d'assentaments”; a fi de complir aquesta part de la
Sentència, s'ha modificat el plànol 1.2 del Pla territorial metropolità de Barcelona, i s'ha suprimit la delimitació
com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari de la zona C de la finca de l'actora.

(3) això no obstant, atès que la zona C de la finca de l'actora es va incorporar com a Lloc d'importància
comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània per decisió de la Comissió Europea de 12 de desembre de
2008 (DOUE 13.2.2009) -el mateix TSJC en la seva recent Sentència de data 16 de febrer de 2017 (RCA
141/2014) va considerar que aquesta zona formava part de la xarxa Natura 2000- s'ha mantingut aquesta
zona com a espai amb protecció jurídica supramunicipal en els plànols 1.1, 1.2, 1.3, i 2.2.

(4) a fi de dotar les zones A, B i C de la finca de l'actora de les subqualificacions territorials que escaigui dintre
del sistema d'assentaments, com així exigia la part dispositiva de la Sentència a complir, s'ha modificat el
plànol 2.3 del Pla territorial per delimitar aquestes tres zones com a “àrees d'extensió urbana d'interès
metropolità” per coherència amb la delimitació efectuada pel Pla territorial a la resta de l'àmbit del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès. Quant a la zona C, s'ha incorporat en la informació de base del plànol 2.3
com una “àrea especialitzada d'equipaments, parcs i altres sistemes”, i s'ha previst que es pugui incloure en
sectors o polígons per garantir-ne definitivament la seva permanència com a espai lliure públic, en formar part
d'un espai LIC.

Vist l'article 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 14 de gener de
2014, dictada en el recurs contenciós administratiu 275/2010 (confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem
de data 27 de juny de 2016), i en conseqüència, modificar els plànols del Pla territorial metropolità de
Barcelona 1.1 Espais oberts. Planejament; 1.2 Espais oberts. Proposta; 1.3 Espais oberts. Proposta amb
planejament de zones verdes i equipaments; 2.2 Sistema urbà. Planejament i sistema d'espais oberts; i 2.3
Sistema urbà. Estratègies urbanes, en el sentit indicat a la part expositiva.
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—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva
executivitat immediata.

Aquest Acord i els plànols 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 i 2.3 modificats del Pla territorial metropolità de Barcelona
restaran, per a la consulta i la informació que preveu l'article 16.2 del Reglament pel qual es regula el
procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, aprovat pel Decret 142/2005,
de 12 de juliol, a l'arxiu del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029, Barcelona, i al lloc web del Departament de Territori i Sostenibilitat
(http://www.gencat.cat/territori).

 

—3 Comunicar aquest Acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de juliol de 2017

 

Per encàrrec de funcions (Decret 107/2017, de 14 de juliol, DOGC núm. 7412A, de 14.7.2017)

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

(17.199.108)
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