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El Govern impulsa Normes de planejament per a 143 
municipis de tot Catalunya 
 

• El Govern aprovarà el primer trimestre d’aquest any les Normes de 
planejament de 104 municipis de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres 
de Lleida, Catalunya Central, l’Empordà i la Garrotxa 

 
• Política Territorial prepara també Normes de planejament per a 

uns altres 39 municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i 
Comarques Gironines 

 
• Una vegada aprovades les Normes per als 143 municipis, no en 

quedarà cap sense planejament a Catalunya. 
 
 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha 
presentat avui al Consell de Govern un informe que detalla els treballs que 
s’estant duent a terme el Govern per a dotar de Normes de planejament a tots 
els municipis de Catalunya que no comptaven amb cap mena d’ordenació 
urbanística general. 
 
El text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 1/2005, de 26 de juliol, obliga 
als municipis a dotar-se d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 
un document que concreta els usos del sòl, determina els llocs més adients 
per al desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no urbanitzable i fa les 
reserves d’equipaments i infraestructures necessàries per al futur. Totes 
aquestes previsions han de respectar les figures de planejament superior, com 
ara els Plans territorials parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels 
àmbits de planificació de Catalunya.  
 
No obstant això, d’un total de 946 municipis catalans, encara n’hi ha 143 
sense planejament urbanístic general. 
 
L’aprovació dels plans territorials parcials que està duent a terme el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) posa de relleu 
encara més la necessitat de què tots els municipis catalans tinguin al menys 
unes normes de planejament. Aquests plans territorials parcials contenen 
previsions sobre el desenvolupament urbà de tots el municipis dels seus 
respectius àmbits, la qual cosa queda compromesa si aquests nuclis no tenen 
encara concretat què és sòl urbà i què són espais oberts. Actualment, estan 
aprovats definitivament els Plans territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-
Terres de Lleida, Catalunya Central i Camp de Tarragona, així com els Plans 
directors territorials de l’Empordà i la Garrotxa. 
 
És per aquest motiu que el Govern va donar llum verd el passat mes de 
desembre a la tramitació immediata de les Normes de planejament per als 
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municipis inclosos en els àmbits dels plans de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-
Terres de Lleida, Catalunya Central, l’Empordà i la Garrotxa. Ara, les Normes 
es troben en fase d’audiència als ajuntaments per tal que facin  aportacions i 
suggeriments. Properament, el conseller Nadal signarà la resolució que 
permetrà l’entrada en vigor de les Normes per a aquests municipis, 
previsiblement el primer trimestre d’enguany. 
 

 
 
Normes bàsiques de planejament per a 104 municipis 
 
El DPTOP ha estat redactant les Normes bàsiques per a aquestes 104 
poblacions, en contacte amb els ajuntaments. Aquestes Normes permeten, al 
menys, delimitar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, contenen unes 
ordenances d’edificació bàsiques i plànols d’ordenació per a cada terme 
municipal. Igualment, preveuen reserves d’equipaments i d’espais lliures, 
delimiten polígons d’actuació urbanística i sectors de millora urbana. És a dir, 
constitueixen una eina de planejament bàsica per a un municipi mentre aquest 
tramita el seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).  
 
En qualsevol cas, aquestes Normes de planejament són d’aplicació per un 
termini màxim de 4 anys, durant el qual els municipis afectats hauran d’haver 
aprovat el POUM o bé hauran d’haver tramitat les seves pròpies Normes de 
planejament pel procediment ordinari. 
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Els 104 municipis que aviat disposaran d’aquestes Normes bàsiques es 
distribueixen de la següent manera: 25 de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran; 48 de 
Ponent-Terres de Lleida, 25 de les Comarques Centrals i 6 de les Comarques 
Gironines (Veure annex amb el llistat complert de les poblacions). 
 
Impuls al planejament de 39 municipis més 
 
D’altra banda, s’ha aprovat ja el Pla territorial del Camp de Tarragona i es 
troben en tramitació el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre i 
l’Avantprojecte del de les Comarques Gironines.  
 
Per això, el DPTOP també està impulsant la redacció de Normes de 
planejament per a 39 municipis que no en tenien dels àmbits dels Plans 
territorials parcials del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques 
Gironines. Seguint el mateix procediment que pels plans anteriors, 
properament el Govern de la Generalitat aprovarà el tràmit corresponent per 
què el conseller de PTOP pugui dictar les Normes tot seguit. 
 
Es tracta de 22 municipis de l’àmbit del Camp de Tarragona; 11 de les Terres 
de l’Ebre, i altres 6 de les Comarques Gironines.  
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Un cop entrin en vigor el conjunt de les Normes encarregades, tots els 
municipis catalans comptaran, al menys, amb planejament urbanístic.  
 
Ajuts per a la redacció de POUM 
 
A banda de la necessitat d’impulsar al menys aquestes Normes bàsiques i 
urgents de planejament, el DPTOP segueix recolzant els municipis per a 
redactar els seus Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ordinaris.  
 
Anualment s’ha obert una convocatòria per a l’atorgament de subvencions per 
a finançar la redaccio de diverses figures de planejament urbanistic. Durant el 
2008 i 2009, s’han atorgat ajuts a 146 municipis per un total de 4,5 milions 
d’euros. 
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El Govern amplia en 100 milions d’euros la línia ICF 
Creixement Empresarial per finançar projectes de 
fusions i adquisicions empresarials  

 
 
• L’objectiu d’aquest instrument financer, que compta amb una 

dotació actual de 300 milions d’euros, és ajudar les empreses 
catalanes en els seus processos de fusions, adquisicions o 
aliances estratègiques per guanyar competitivitat  

 
• Aquesta és una de les mesures incloses en el document dels “30 

compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social” signat el passat 21 de desembre pel 
Govern i els principals agents econòmics i socials de Catalunya 
per fer front a la crisi i reactivar l’economia 

 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català de Finances (ICF) a ampliar en 100 
milions d’euros la línia de préstecs ICF Creixement Empresarial dirigida al 
finançament de projectes de dimensionament empresarial. Aquest instrument 
financer té com a objectiu facilitar que un major nombre d’empreses catalanes 
puguin endegar processos de fusions, adquisicions o aliances estratègiques i 
ser, així, més competitives en un context econòmic com l’actual. La línia va 
ser creada l’any 2008 i fins avui comptava amb un pressupost de 300 milions 
d’euros. Fins al 30 de novembre del 2009 ja s’havien formalitzat operacions 
per un import de 285 milions.  
 
Els destinataris d’aquesta línia són empreses amb seu social a Catalunya, 
amb un mínim de 5 anys de vida i una facturació de més de 10 milions d’euros 
anuals. Els préstecs, atorgats per l’ICF en la modalitat de préstec ordinari o 
participatiu, hauran de ser d’un import mínim d’1 milió d’euros i es destinaran a 
cobrir les necessitats de finançament associades a qualsevol projecte de 
creixement empresarial. El termini d’amortització podrà ser de fins a 15 anys, 
inclosos dos de carència.   
 
ICF Creixement Empresarial és una de les mesures dels “30 compromisos per 
a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social” signat el passat 
21 de desembre pel Govern i els principals agents econòmics i socials de 
Catalunya per fer front a la crisi i reactivar l’economia.   
 
Aquest instrument també s’emmarca en les actuacions del Govern per ajudar 
les empreses catalanes a fer front als reptes de la internacionalització de 
l’economia. De fet, el foment del creixement i el dimensionament del teixit 
empresarial català és una de les línies que s’inclouen en el text de l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.  
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El Govern inclou el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera 
d’Ebre en el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal 
 

• El Pla vol estimular l’activitat econòmica i empresarial d’aquestes 
comarques mitjançant el suport al teixit productiu, avançar el 
calendari d’execució d’infraestructures, i afavorir la permanència 
de la població al territori 

 
• Es concediran subvencions per estimular l’activitat econòmica per 

un valor total de 3,5 milions d’euros 
 
• Amb aquest acord s’inclou les quatre comarques de les Terres de 

l’Ebre al Pla, ja que la Terra Alta en forma part des de 2008 
 

El Govern ha acordat incloure les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la 
Ribera d’Ebre en el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) per al 
període 2008-2010. D’aquesta manera les quatre comarques de les Terres de 
l’Ebre s’inclouen en aquest pla, com va anunciar el president de la Generalitat, 
José Montilla, el novembre de l’any passat. La Terra Alta ja estava inclosa al 
Pla des de 2008. 
 
L’IDC té com a objectius afavorir la vertebració del territori, compensar les 
desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys 
dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori, d’acord amb el 
que estableix el Pla de Govern 2007-2010. El Pla vol estimular l’activitat 
econòmica i empresarial d’aquestes comarques mitjançant el suport al teixit 
productiu i la producció local, avançar el calendari per a la millora d’algunes de 
les infraestructures programades, i desenvolupar un entorn socioeconòmic 
que afavoreixi la permanència de la població al territori. 
 
Aquest pla preveu l’avançament del calendari d’execució de determinades 
actuacions previstes i planificades al territori, que tinguin especial incidència 
en la dinamització econòmica dels territoris a curt i mitjà termini.  
 
També promou el foment de l’activitat econòmica mitjançant ajuts adreçats a 
ens locals que es destinen al desenvolupament de projectes que proporcionin 
al teixit econòmic i empresarial del territori un suport per al desenvolupament 
de la seva activitat o dels seus projectes de futur. També a empreses privades 
per impulsar aquelles iniciatives empresarials que generin ocupació i que 
actuïn com a força motriu del desenvolupament empresarial a la comarca. El 
Govern hi destinarà 3,5 milions d’euros, a raó de 500.000 euros per comarca 
(el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre s’afegeixen a l’Anoia, el Pallars 
Jussà, el Ripollès i la Terra Alta). 
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El model català de gestió de residus municipals es 
consolida al Segrià 
 

• El Govern invertirà 42 milions d’euros en noves instal·lacions a la 
comarca, entre aquestes la construcció d’un nou centre de 
tractament de residus municipals 

 
• Aquest nou Centre de Tractament de Residus Municipals donarà 

servei a tots els municipis de la comarca, uns 176.618 habitants 
 
El Govern ha autoritzat avui la subscripció d’un conveni de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci de Residus del Segrià. 
D’aquesta forma, el Govern finançarà la construcció del Centre de Tractament 
de Residus Municipals del Segrià, al municipi de Montoliu de Lleida, on ja hi 
ha actualment les instal·lacions de residus comarcals. El centre garantirà el 
màxim aprofitament dels residus generats a la comarca i estarà format per 
diverses instal·lacions. Entre aquestes, destaca una planta de tractament de la 
fracció resta (aquells residus que no es poden recollir selectivament però que 
encara contenen materials recuperables), una planta de residus voluminosos 
(sofàs, mobiliari, etc.), l’actual planta de compostatge ampliada i millorada i 
l’actual dipòsit controlat de residus. 
 
El Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià serà un referent 
modèlic a la zona i donarà servei als municipis de tota la comarca, és a dir, a 
una població de 176.618 habitants. Es faran millores en la planta de 
compostatge existent, que tracta la matèria orgànica (restes de menjar) per 
obtenir-ne adob apte per a usos agrícoles.  
 
Les noves construccions que es faran a la planta permetran tractar la fracció 
resta per recuperar aquells materials que poden tornar al cicle productiu. 
També es podran tractar els residus voluminosos per recuperar materials que 
puguin contenir els sofàs, mobiliari, o altres elements de gran volum que hi 
arribin. L’explotació del conjunt d’aquestes instal·lacions del Centre es farà de 
manera integrada amb l’actual dipòsit controlat. 
 
L’impuls d’aquest Centre de Tractament s’emmarca dins les actuacions 
previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals. Aquest document estableix, per primera vegada al nostre país, la 
racionalització de la planificació de les instal·lacions de tractament de residus 
arreu del territori. L’objectiu és aconseguir l’autosuficiència dels diferents 
àmbits territorials, reduint així el desplaçament de residus i reordenant el 
transport de residus existents.  
 
El Govern, a través del contracte programa que té amb l’Agència de Residus 
de Catalunya, farà una inversió de 42,2 milions d’euros en aquestes 
instal·lacions. Un cop s’hagin efectuat totes les tramitacions pertinents, es 
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preveu que la fase d’execució de les obres, que durarà un parell d’anys, 
podria iniciar-se a principis de l’any que ve.  
 
El model català de gestió de residus municipals té per finalitat generar menys 
residus i recuperar-ne més. Els eixos fonamentals d’aquest model són el 
foment de la prevenció, l’augment i extensió territorial de la recollida selectiva i 
el tractament de tots els residus, inclosa la fracció resta. L’objectiu que es 
persegueix és aprofitar el màxim de materials recuperables que puguin 
retornar al cicle productiu, amb el consegüent estalvi d’energia i matèries 
primeres que això suposa.  
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El Govern millora el sanejament de la comarca de la 
Garrotxa 
 

• S’invertirà prop d’un milió d’euros en els treballs, que beneficiaran 
els municipis de Tortellà i la Vall de Bianya 

 
• Es construiran més de 6.000 metres de xarxa de canonades i tres 

estacions de bombament per impulsar les aigües residuals cap a 
les depuradores corresponents 

 
El Govern ha impulsat avui les obres que milloraran el sanejament de dos 
municipis de la comarca de la Garrotxa, concretament de Tortellà i la Vall de 
Bianya. S’invertirà prop d’un milió d’euros en aquests treballs, que aportaran 
una millora substancial de la qualitat del medi ambient.  
 
Les obres del primer projecte, amb un cost superior als 396.300 euros, 
consisteixen en la connexió de les aigües residuals de Tortellà mitjançant una 
canonada de prop de 3.000 metres de longitud. Aquesta arribarà fins a 
l’estació de bombament d’Argelaguer, per conduir-les per al seu tractament 
cap a la nova estació depuradora del sistema Sant Jaume de Llierca-
Argelaguer. La durada estimada de les obres d’aquest projecte és de sis 
mesos.  
 
Les obres del segon projecte, amb un cost de més de 602.200 euros, 
consisteixen en la connexió de les aigües residuals dels diferents nuclis de 
població de la Vall de Bianya fins a la futura estació de bombament El Roquer. 
Aquesta connexió es farà mitjançant diversos trams de canonades amb un 
total aproximat de 3.100 metres de col·lectors i tres noves estacions de 
bombament (Hostalnou, els Morrals i Vellvespre). L’objectiu és conduir les 
aigües fins a l’actual estació depuradora d’aigües residuals d’Olot per al seu 
tractament. La durada estimada per a l’execució de les obres previstes en 
aquest projecte és de dotze mesos.   
 
Aquestes actuacions formen part del conveni signat l’any passat entre 
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal de la Garrotxa, que 
executarà les obres, destinat a millorar el sanejament de diverses localitats de 
la comarca.  
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), 
aprovat pel Govern el juliol de 2006, té l’objectiu de completar i millorar el 
sanejament de tota la població catalana. Amb data d’avui, són 369 
depuradores en funcionament les que donen servei a més de 500 municipis, 
cosa que suposa assegurar el sanejament del 95% de la població catalana. 
Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de 
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sanejament en funcionament i s’haurà fet una inversió total de 1.526 milions 
d’euros. 
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El Govern acorda la seva participació a l’Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial  
 

• Actualment 20 administracions públiques catalanes s’han adherit 
a aquest organisme, que té com a finalitat reforçar la cohesió 
econòmica i social, i el desenvolupament sostenible i ecològic del 
territori per portar a terme una estratègia transfronterera comuna  

 
• L’AECT treballa per buscar solucions a les disfuncions que 

provoca viure a banda i banda de la frontera 
 

El Govern ha aprovat avui la participació de Catalunya a l’Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, un nou 
instrument jurídic que té com a objectiu facilitar, desenvolupar i fomentar la 
cooperació transfronterera. La finalitat d’aquest organisme és reforçar la 
cohesió econòmica i social, així com el desenvolupament sostenible i ecològic 
del territori per elaborar i portar a terme una estratègia transfronterera 
comuna.  
 
L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) treballarà per buscar 
solucions a les disfuncions que provoca viure a banda i banda de la frontera, 
com ara la necessitat de dinamitzar el territori, tant per carretera com per 
ferrocarril, la mobilitat dels treballadors, l’homologació de les titulacions 
professionals, la cooperació en l’àmbit de l’esport, la planificació d’una oferta 
turística, cultural i universitària, entre d’altres. Cal destacar que, a partir del 
2013, els fons europeus de cooperació tindran com a objectius preferents les 
fronteres externes de la Unió Europea, les fronteres internes de l’àrea est i 
aquells territoris fronterers de l’àrea oest que s’hagin dotat d’estructures de 
cooperació.  
 
L’Espai Català Transfronterer aplega més d’un milió d’habitants en més de 
450 municipis i té una extensió d’uns 10.000 km2. Els ens que l’integren són 
administracions de caràcter local i comarcal, és a dir, molt a l’abast del territori 
i dels ciutadans. Compten amb l’empara institucional i competencial de la 
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, el Consell General dels 
Pirineus Orientals i l’Aglomeració de Comunes Perpinyà Mediterrània. 
 
El 27 de novembre de 2009, els responsables polítics de vint administracions 
públiques catalanes van decidir a Figueres esdevenir membres adherents de 
l’AECT Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer i sotmetre a la ratificació 
de les seves respectives institucions el conveni i els estatuts de l’AECT, que 
dotaran l’Eurodistricte de personalitat jurídica i d’autonomia financera. S’hi van 
adherir aquests organismes:  
 

- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntament de Girona 
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- Associació Catalana de Municipis i Comarques 
- Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée 
- Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille 
- Communauté de Communes du Haut-Vallespir 
- Communauté de Communes du Vallespir 
- Commune de Prades 
- Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Consell Comarcal del Baix Empordà 
- Consell Comarcal de la Cerdanya 
- Consell Comarcal de la Garrotxa 
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
- Consell Comarcal del Ripollès 
- Diputació de Girona 
- Federació de Municipis de Catalunya 
- Generalitat de Catalunya 
- Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
- Pays Pyrénées-Méditerranée  


