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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 25 d'abril de 2019, sobre una resolució referent al Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona.
Exp.: 2016/60651/C
Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona, que afecta municipis de diverses comarques

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 17 d'abril de 2019, l'assumpte que s'indica a
continuació:
-1 Aprovar inicialment el Pla director urbanístic Vies Blaves, formulat per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori,
que afecta els municipis d'Argençola, Cabrera d'Anoia, Capellades, Copons, Igualada, Jorba, la Pobla de
Claramunt, la Torre de Claramunt, Piera, Rubió, Santa Margarida de Montbui, Vallbona d'Anoia, Veciana i
Vilanova del Camí, de la comarca de l'Anoia; Gelida, Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, de la comarca de l'Alt
Penedès; Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve
Sesrovires, de la comarca del Baix Llobregat; Castellbisbal, de la comarca del Vallès Occidental; Calders, de la
comarca del Moianès, Artés, Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i
Rocafort, Gaià, Manresa, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan
de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Súria i Talamanca, de la comarca del Bages;
Avià, Berga, Casserres, Castellar de n'Hug, Cercs, Fígols, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Nou de
Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan i Puig-reig, de la comarca del Berguedà, i el municipi de Pinós, de la
comarca del Solsonès.
-2 Suspendre pel termini d'un any, d'acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a comptar des de la publicació d'aquesta resolució al DOGC,
en la franja de 10 m que es qualifica com a sistema viari Via Blava i sistema viari Camí Blau, representada als
plànols d'ordenació detallada del sòl, sèrie O4, la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, llevat d'aquells
plans, projectes i llicències que siguin compatibles amb el planejament vigent i el Pla director en tràmit.
-3 Exposar l'expedient del Pla director urbanístic i el corresponent estudi ambiental estratègic, a informació
pública pel termini de 45 dies, a comptar de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, d'acord amb el que
disposen els articles 83.2 i 86 bis 1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, mitjançant la publicació de la part
dispositiva d'aquesta resolució al DOGC i la inserció d'un anunci en dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit
supramunicipal, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.
-4 Donar per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública així com garantir la consulta del Pla
director per aquests mitjans, atès el contingut de l'article 8.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, mitjançant
el web del Departament de Territori i Sostenibilitat i a l'e-Tauler de la Generalitat de Catalunya.
-5 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d'informació pública, en compliment de l'article 83.3 i l'article 86 bis 1c)
del Text refós de la Llei d'urbanisme, informe als organismes sectorials i administracions públiques afectades,
que l'hauran d'emetre en el termini de 45 dies.
-6 Comunicar aquesta resolució, conjuntament amb el tràmit d'informació pública del Pla, a les persones
interessades, d'acord amb el que disposa l'article 86 bis 1c) del Text refós de la Llei d'urbanisme, per tal que
puguin formular al·legacions en un termini de 45 dies.
-7 Sotmetre l'expedient, a continuació de la informació pública, d'acord amb l'article 83.2 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, al tràmit d'informació als ens locals compresos en l'àmbit territorial respectiu.

L'expedient restarà a disposició de les persones interessades a la seu de la Direcció General d'Urbanisme,
avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, a la pàgina web del
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Departament de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) i al Tauler Electrònic de
la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Barcelona, 25 d'abril de 2019

Mercè Albiol i Núñez
Secretària de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya
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