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OBJECTE  

Aquesta primera jornada introductòria ha de servir per 

orientar una mirada abstracta sobre el que ha de ser el 

PDU des de diversos punts de vista. Un d’ells ha de ser 

necessàriament el jurídic.

Però el jurista ha de fugir de posicions de negativitat, 

l’entorpiment per anar a posicions de l’ajut, és a dir, amb 

aportacions transversals, proactives, col·laboratrives, 

enriquidores i que generin empatia en els grups de treball.

Per això es plateja una presentació oberta, introductòria, 

de reflexió més que de solució, al voltant de comentaris i 

d’aspectes amb forta incidència jurídica sobre el que és el 

planejament i els seus efectes en la societat.

INCERTESES  

La planificació comporta l’anàlisi de la realitat, històrica 

o actual, la formulació d’objectius, l’aplicació de mitjans 

a aquests objectius i la vinculació de les decisions al 

compliment dels mitjans aplicats.

El planejament comporta per definició l’autovinculació de la 

voluntat de l’autor del pla als objectius.

Aquest procés d’autovinculació només es garanteix des de l’establiment 

de regles que han de ser respectades per tots els agents.

Regles que són normes jurídiques, en tant hi ha un tercer 

que està legitimat per exigir i imposar el respecte a les 

normes. Les normes no són fruit d’una mera convenció 

o pacte bilateral o multilateral entre les parts: són regles 

que poden ser imposades per tercers aliens a les parts i 

que a la vegada també han de ser complides per aquests 

tercers.

Usatges de Barcelona «Poch valdría fer Lleis i Constitu-

cions si no havien d’ésser, per lots los ciutadans i en 

especial pel rei i llurs oficials, extrictament observades 

i rigurosament complídes, perxó, confirmant els 

Usatges de Barcelona, volèm i manèm que sian 

observades al peu de la lletra, per lo que no es válida 

cap contravenció als usos, práctiques, costums ó 

constitucions de Catalunya, ancar que fós dictada 

pel rei ó llurs oficials.» (Corts de Montsó de 1289 i de 

Corts de Barcelona (1481)

 

SEGURETAT 

L’altre característica de les regles jurídiques és la seva 

vocació de perdurabilitat en el temps, és a dir, que no 

s’esgota la seva eficàcia en una única aplicació, el que 

comporta que tendeix a regular situacions generals i 

generalitzables a un nombre indefinit de subjectes. 

Finalment, la regla comporta per a les parts afectades una 

seguretat en la seva situació personal, familiar, econòmica, 

política, etc. En definitiva, la planificació es fonamenta en un 

cert grau de seguretat en el respecte d’unes determinades 

regles, tant en la identificació dels objectius com en els 

instruments, mitjans, processos i responsabilitats per a la 

seva consecució.

QUINA PLANIFICACIÓ? 

Els reptes de la planificació contemporània ja no es 

concentren en la mera organització del consum futur de nous 

espais per a la urbanització.

Ja no ni ha prou en estudiar la mobilitat, el medi ambient, 

l’economia, el territori.

 

La planificació s’estén a objectius de millora de qualitat de 

vida social, econòmica i ambiental.

 

Cal pensar i actuar en termes de polítiques integrals i 

integrades: lluita contra les desigualtats, renovació urbana, 

restauració dels equilibris mediambientals. Intervenció 

en polítiques d’habitatge, ocupació, mercat de treball, 

productivitat. Es parla de ciutats intel·ligents i de ciutats 

competitives...

El catedràtic Manuel Cruz ho expressa a un recent 

article periodístic: 

Si la ciutat és el lloc on es materialitza la voluntat de 

viure junts, també és, per això mateix, el lloc on de 

manera més afinada es poden polsar els interessos i els 

desitjos dels ciutadans.

La DECLARACIÓ FINAL DE LA CINQUENA CIMERA 

EUROPEA DE REGIONS I CIUTATS març 2012 formula 

la proposta següent: Per unes ciutats més integradores 

cal que es reconegui que les ciutats són primer de 

tot espais per a viure junts, en els que la solidaritat 

ha de ser un objectiu permanent: accessibilitat 

als serveis públics per a tots, rebuig de zones 

segregades, resposta a les situacions de pobresa, 

voluntat de barrejar els diferents components socials 
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de la població, especialment mitjançant polítiques 

favorables a l’envelliment actiu, la innovació social o 

fins i tot la solidaritat intergeneracional i intercultural.

Per tant, tenim un instrument de planificació que actua 

essencialment des de les tècniques de la reglamentació 

d’usos en el territori, però que vol incidir des d’aquesta 

tècnica en objectius de polítiques socials i econòmiques.

SEGURETAT VERSUS INCERTESA

Aquesta ampliació d’objectius comporta una primera 

incertesa: cóm des de la definició d’usos (element 

essencialment de seguretat jurídica) s’assoleixen objectius 

de polítiques socials i econòmiques (elements de gran 

inseguretat i variabilitat).

Estem d’acord en la necessitat de la planificació a llarg 

termini, però en l’actual variabilitat del món contemporani, 

la quantificació precisa dels objectius i dels mitjans pot fer 

il·lusòria la pròpia planificació.

El valor de la seguretat del pla mitjançant les regles i les 

normes per a la seva aplicació cassa malament amb el valor 

de l’adaptabilitat a les circumstàncies canviants.

Es busquen i utilitzen conceptes com la flexibilitat, 

l’elasticitat, l’orientació, l’estratègia, la coherència. Són 

conceptes que no lliguen amb la jerarquia, la vinculació 

i l’aplicació general i obligada, sense excepcions, de les 

normes jurídiques.

LA CLAREDAT

La norma i, per tant, el pla, no pot generar dubtes o 

confusions en la seva aplicació. No pot generar incerteses, 

ja que als operadors públics i privats se’ls exigeix el seu 

compliment igualitari i sense reserves.

 

Han de ser coneguts d’antuvi els efectes de l’aplicació 

de les determinacions normatives del planejament, i això 

comporta un tipus de determinacions precises i amb 

sentit unívoc.

És evident que hi ha dues menes d’instruments jurídics per 

apaivagar aquesta situació: d’una banda, els anomenats 

conceptes jurídics indeterminats, i d’altra les facultats 

discrecionals de l’administració. Però els primers són 

subjectes a l’apreciació dels tribunals de si la seva 

interpretació en cada cas s’ajusta a l’únic sentit possible del 

concepte. I pel que fa a les facultats discrecionals, la regla ha 

de permetre un camp de llibertat sempre acotat dins varies 

alternatives igualment vàlides però sempre justificades i 

motivades d’acord amb la finalitat de la norma.

En tot cas, la claredat de la regla ha de deixar poc joc a 

interpretacions variables i, per tant, és una important limitació 

a l’adaptabilitat del planejament a les circumstàncies canviants. 

CONTINGUTS DEL PLA

En el marc de les contradiccions o incerteses esmentades, 

ja estem dibuixant dues línies de possibles continguts del 

planejament.

D’una banda, l’anomenat planejament estratègic, que utilitza 

com a tècnica la directriu, i d’altra banda, el planejament 

urbanístic, que utilitza la definició del contingut del dret 

de propietat, vinculat a la seva funció social i afectat a les 

determinacions operatives del pla.

Les tècniques operatives a nivell jurídic són radicalment 

diferents.

El planejament directiu, estratègic, és a dir, el que nosaltres 

anomenem planejament territorial, utilitza la tècnica de la 

coherència, mentre que el planejament urbanístic utilitza la 

tècnica de la jerarquia entre plans i de la vinculació jurídica 

dels agents destinataris del pla.

En la planificació estratègica o directiva, també existeix 

jerarquia entre plans, però el judici de com s’ha de respectar 

aquesta jerarquia passa per un judici de coherència del 

pla inferior respecte del pla superior. Això vol dir que la 

coherència es pot aconseguir per diverses solucions, totes 

les quals poden ser compatibles amb el pla superior.

Per contra, les relacions de jerarquia entre plans urbanístics 

es fonamenta en un judici de conformitat. El pla inferior ha de 

ser conforme al pla superior, és a dir, l’ha de respectar.

És per tot això que el planejament territorial és 

fonamentalment estratègic i de directrius: determina 

objectius i deixa un ampli marge a l’operador per a determinar 

de quina forma i en quins tempus assoleix els objectius. 

Per contra, el pla urbanístic conté determinacions vinculants, 

que han de ser respectades sense possibilitat d’escollir 

diferents formes o modalitats de compliment.
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Ens preguntàvem si són compatibles ambdós tipus de 

planejament. La resposta la tenim en el propi nom dels plans 

directors urbanístics. Tenen ambdues característiques. 

En determinats aspectes contindran orientacions, 

estratègies i directrius sotmeses a la coherència, és a 

dir, a la compatibilitat amb el planejament urbanístic 

d’ordenació; per ser més lleugers, en aquests casos el pla 

urbanístic només ha de “tenir en compte” allò que expressa 

el pla director. Però en altres aspectes, el pla director 

serà essencialment urbanístic i contindrà determinacions 

directament aplicables i vinculants pels operadors. En 

aquest cas el pla director urbanístic subjecta en pla 

d’ordenació urbanística que el desenvolupa a un judici de 

compliment estricte.

El que és essencial serà determinar de forma clara 

i indubtable en quin dels dos casos ens trobem en 

cadascuna de les determinacions i continguts del pla 

director urbanístic.

POSICIÓ DELS PDUS

Els plans directors urbanístics són els plans directors 

territorials de coordinació de la Llei de sòl de 1976 i 

incorporats a la Llei d’urbanisme de Catalunya de 1990. 

A la Llei 2/2002 passen a ser identificats amb l’actual 

denominació.

Segons la Llei són instruments per establir directrius per 

a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast 

supramunicipal.

Per tant, són essencialment plans de directrius, que 

s’imposen als poders públics responsables de l’ordenació 

urbanística per tal que tinguin en compte aquestes directrius 

en el moment de formular el planejament urbanístic.

Recordem que la coordinació sempre suposa un plus 

de superioritat del coordinador sobre els coordinats. Els 

pot imposar les regles de la coordinació. Normalment 

aquesta superioritat es manifesta en la reserva en favor 

del coordinador de la facultat d’aprovar el planejament 

elaborat pel coordinat.

D’altra banda, a la Llei d’urbanisme el pla director urbanístic 

també conté determinades normes d’aplicació directa als 

ciutadans, especialment en dos àmbits: en la protecció del sòl 

no urbanitzable i en el disseny d’infraestructures de mobilitat 

i de sostenibilitat.

En l’evolució dels plans directors urbanístics s’ha notat 

una evolució cap a figures més d’ordenació urbanística 

vinculant, especialment mitjançant la modificació legal 

que va contemplar els plans directors com a instruments 

d’ordenació detallada de les àrees residencials estratègiques,i 

la modificació legal que va permetre mitjançant els plans 

directors urbanístics l’ordenació detallada dels sectors 

d’interès supramunicipal. En ambdós casos el pla director 

s’imposa al planejament urbanístic local per mitjà de normes 

aplicables directament.

POSICIÓ DEL PDUM 

Ja hem vist que la posició del PDU amb relació al PTMB 

és de coherència, que es controla des del criteri de 

compatibilitat.

 

Per sota, Llei de l’AMB identifica una ordenació integral de 

l’urbanisme metropolità mitjançant la combinació unitària 

i conjunta del PDU i del POUM. Entenem que han de ser 

la base d’una reflexió conjunta. En l’elaboració del PDU no 

podem perdre de vista el POUM, és més, crec que seria bo 

elaborar-los conjuntament, és a dir, aprofitar l’embranzida i 

evitar un doble esforç.

 

VISIÓ INTEGRAL 

En pensar sobre l’abast dels continguts del PDU estarem 

també dissenyant l’abast del POUM. Caldria pensar en una 

visió integral del planejament urbanístic metropolità. Com 

a mínim, caldria fer el catàleg de continguts, d’aspectes, 

de problemes i de visions o solucions que el POUM ha de 

resoldre.

FLEXIBILITAT 

Un segon aspecte del PDU ha de ser el de la flexibilitat, 

que jo qualificaria d’adaptabilitat. Això vol dir que el pla 

ha d’intentar dissenyar objectius clars però mitjançant 

instruments o accions alternatives, adaptables en raó 

de l’evolució de determinats indicadors, i per facilitar 

una gestió ràpida dels canvis. També es planteja 

l’adaptabilitat mitjançant ordenacions indicatives que es 

poden concretar amb propostes diverses però totes elles 

igualment vàlides.

 

Cal reivindicar el paper de la jurisprudència del TSJC dels 

anys 70 i 80, que va consolidar la doctrina del ius variandi 

sobre el que s’ha construït tot el procés de modificació 

del PGM, que ara es contempla com un èxit de la seva 

adaptabilitat a les circumstàncies canviants.
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EFICÀCIA 

El tercer element que el PDU requereix és el de l’eficàcia. 

Jo ara la centraria en l’eficàcia administrativa o de 

procediment. L’eficàcia es manifesta en l’abreujament i 

simplificació de procediments per als ciutadans, i això vol dir 

que, un cop adoptada la decisió de planejament (ordenació), 

el procés de gestió/actuació ha de ser més senzill. La primera 

forma de simplificar és la unificació de procediments. Si el 

procediment més garantista és el de planejament derivat, es 

pot unificar en un únic acte la seva aprovació, junt amb la de 

l’instrument reparcel·latori i la llicència d’obres i/o activitats.

Dins aquest apartat de l’eficàcia hi podem posar també tot 

el tema de la integració de procediments, per exemple en el 

cas de l’avaluació ambiental de plans. Si el pla superior ha 

estudiat i avaluat una opció de planejament, cal que cada un 

dels plans de desenvolupament hagin de passar pel mateix 

tràmit ?. Quines avantatges o valors afegits es poden derivar 

d’un nou estudi quan la decisió ha estat ja adoptada a un 

nievll superior?.

COMPETÈNCIA 

Un altre element de reflexió relacionat amb l’anterior és 

el de la competència en l’urbanisme i la seva integració 

en un únic procediment administratiu complex. Això és 

la mostra del principi de col·laboració. Estem parlant de 

la integració des del primer moment en un procediment 

unitari de les competències municipals, les autonòmiques, 

les metropolitanes i també les sectorials de l’Estat. Serà 

especialment important un sistema d’integració en la presa 

de decisions. Si no s’estableixen mecanismes de col·laboració 

o de concertació, la reconducció a la unitat de les diverses 

decisions tant sols es pot fer des de la coordinació, 

imposada des de les instàncies superiors. Per tant, la 

col·laboració fa més fàcil o fins i tot pot fer innecessària la 

coordinació.

PARTICIPACIÓ 

Un altre punt a abordar des del primer moment és el del 

procés de participació pública en el procediment, que no s’ha 

de limitar al típic tràmit d’audiència si no que s’ha de basar en 

la transparència.

RESPONSABILITAT 

La competència en la formulació i tramitació del planejament 

comporta la competència en el seu desenvolupament 

ordinari. Llevat de les competències sectorials, l’AMB ha de 

ser l’executor “ordinari” i preferent en el desenvolupament del 

PDU. Si el PDU expressa essencialment les determinacions 

d’interès metropolità, la seva gestió correspon a 

l’administració metropolitana que personifica aquest interès.

El planejament integral metropolità és la pròpia justificació 

i essència del fet metropolità i de l’existència d’una 

administració plurimunicipal. L’urbanisme metropolità és 

l’expressió més clara dels interessos plurimunicipals, és a dir, 

d’allò que els jurístes anomenen el cercle d’interessos pròpis 

que defineixen una comunitat.

Aquesta relació entre administració metropolitana i 

planejament metropolità comporta que difícilment 

s’entendria una renúncia a encapçalar i dirigir el procés 

de desenvolupament d’aquest planejament. Tot i això, 

no hi ha dubte de que determinades infraestructures o 

equipaments d’interès o d’influència metropolitana poden 

i han de ser gestionats des de l’àmbit municipal, atesa 

la capacitat històrica dels municipis més importants en 

aquesta gestió.

Això comporta unes noves competències però també unes 

noves responsabilitats. El pla conté compromisos, objectius 

físics i també aplicació de mitjans i recursos. És evident que 

la competència ha de ser exercida i és irrenunciable, i, en 

conseqüència, ha d’anar acompanyada d’un exercici seriós 

d’identificació de necessitats, de quantificació del cost de la 

seva satisfacció i de la determinació dels recursos necessaris 

i de la seva procedència.

El PDU és també un compromís d’inversions i la previsió 

d’aquestes inversions obliga a preveure també el seu 

compliment i els mitjans financers necessaris.

GOBERNANçA

Estem parlant d’un nou planejament urbanístic metropolità 

que ha estat cridat a donar plena virtualitat a la gobernança 

metropolitana i a constituir-se en una fita en l’evolució de 

l’urbanisme a l’àrea metropolitana, a Catalunya i en un referent 

a nivell mundial, com ho ha estat fins ara l’urbanisme barceloní.

 

Al 1953 amb el Pla Comarcal i la creació de la Comisión de 

Urbanismo y Servicios Comunes..., es va generar la primera 

Llei del Sòl espanyola.

Al 1974-1976, amb la creació de la Corporació Metropolitana 

de Barcelona es va aprovar el PGM i es va generar la revisió 

importantíssima de la Llei del Sòl.
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Ara, al 2010-2011 s’ha aprovat la Llei de l’AMB, s’ha 

constituit la institució i s’ha posat en marxa el procés de 

formulació del PDU.

 

NOVES SOLUCIONS

Esperem que aquest procés que ara estem iniciant pugui ser 

clau per dissenyar i proposar noves alternatives i solucions 

al marc legal vigent i noves tècniques i metodologies en el 

planejament.

El protagonisme passa del creixement a la compactació. 

Consolidat el sòl urbà, es passa a les operacions de 

transformació.

No són adequades les tècniques jurídiques pensades per les 

operacions de nova urbanització.

El protagonisme passa del propietari del sòl al propietari del 

pis o del local.

Cal trobar i dissenyar nous instruments: Repercutir en el valor 

immobiliari el valor de la qualitat ambiental, de l’accessibilitat 

als serveis, dels indicadors de valor “social”.

Cal partir de noves regles: 

— actuacions integrals (pla/ projecte/finançament/actuació).

— L’administració com principal agent impulsor, tutelant.

— L’urbanista com agent dinamitzador, conciliador 

d’interessos contraposats.

Cal reforçar i actualitzar figures com 

— l’obligació d’edificar i el registre de solars

— el dret de retorn

— el reallotjament

Es tracta d’aportar decisivament elements de reequilibri 

social i ambiental i, en definitiva, de millora de la vida de les 

persones.




