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ARTICLES RELACIONATS AMB EL TREBALL  

En aquest punt s’adjunten una sèrie d’articles que per la seva extensió poden desvirtuar 
l’explicació principal del treball, però  per altre banda són necessaris per la comprensió 
d’aquest, per tant s’han adjuntat en aquest annex. 

Article 41 del DL 1/2010 TRLUC, Dret d’edificació e n sòl urbà.  

3. Les condicions d’edificació que estableixin les llicències municipals es poden fer 
constar, d’acord amb la legislació hipotecària, en el Registre de la Propietat. Si es 
transmeten finques en curs d’edificació, les persones compradores han d’assumir el 
compliment d’aquestes condicions; igualment, en les escriptures d’obra nova en 
construcció, les persones propietàries han d’explicitar l’assumpció de les dites 
condicions o bé acreditar que les han complertes en declarar l’obra conclosa. En tots 
dos casos, s’ha d’incorporar a les escriptures corresponents el testimoniatge de les 
llicències d’obres i, si s’escau, de la parcel·lació urbanística, o bé el pronunciament 
municipal que la declari innecessària. 

Article 48 del DL 1/2010 TRLUC (modificat per la LL  3/2012). Procediment per a 
l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no 
urbanitzable. 

1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix 
l’article 47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d’ésser sotmesos 
a informació pública per l’ajuntament, per un termini d’un mes. Tant el projecte 
d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic formulat per a 
acomplir-les han d’incloure la documentació següent: 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d’impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació 
afecta restes arqueològiques d’interès declarat. 

d) Un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és 
comprès en un pla sectorial agrari. 

e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers 
classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat 
amb la legislació vigent. 

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d’interès.  

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

2. L’aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l’apartat 1 correspon a 
l’ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d’urbanisme que 
pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta 
l’expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures 
correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la fragmentació d’espais agraris i de 
minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les 
infraestructures associats sobre la qualitat del paisatge, i també les condicions de 
caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les quals s’ha de garantir 
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adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que estableixen els 
apartats 3 i 4 de l’article 87. L’avaluació d’impacte ambiental es tramita d’acord amb 
la legislació sectorial específica, quan és preceptiva. 

3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no 
incloses en un pla especial urbanístic és un requisit per a poder tramitar les llicències 
o autoritzacions municipals relatives a l’actuació, que tanmateix poden ésser 
tramitades simultàniament, condicionades sempre a l’aprovació del projecte. Això no 
obstant, es poden establir per reglament els supòsits en què, atesa l’escassa entitat 
de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació, no és exigible 
l’aprovació del projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o 
autoritzacions municipals corresponents es requereix l’informe previ favorable de la 
comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.  

Article 49 del DL 1/2010 TRLUC (modificat per la LL  3/2012) Procediment per a 
l’aprovació de determinats projectes de noves activ itats i construccions en sòl no 
urbanitzable. 

Les determinacions de l’article 48 s’apliquen també a les actuacions següents en sòl 
no urbanitzable: 

a) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a 
l’explotació de recursos naturals. 

b) Els projectes de noves construccions a què fa referència l’article 47.6.b, 
destinades a habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers i als 
projectes a què fa referència l’apartat 2 en tots els casos en què incorporin 
aquests usos. En qualsevol cas, aquests usos han d’estar directament i 
justificadament associats a l’explotació rústica de què es tracti, i les 
construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural. 

c) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, en el cas 
que la recuperació no estigui integrada en un projecte d’actuació admesa en 
aquesta classe de sòl, tramitat d’acord amb la legislació sectorial. 

d) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària. 

e) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 

f) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, 
aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de 
conformitat amb la legislació vigent, jaciments paleontològics o punts 
geològics d’interès. 

2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, 
en general, rústica, si superen els llindars que estableixen el planejament territorial i 
l’urbanístic, llevat del supòsit de l’incís final de l’apartat 3, s’han de sotmetre a 
l’informe de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que regula l’article 50.1, 
amb els mateixos efectes vinculants. Aquest informe s’ha de referir als aspectes de 
legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova 
construcció que el promotor del projecte ha de presentar. 

3. En el cas de projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats 
ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a 
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l’informe del departament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment 
dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre ordenació ramadera. La 
llicència corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el cas 
que aquests projectes superin els llindars a què fa referència l’apartat 2, aquest 
informe i el projecte tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de 
l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui. Tanmateix, 
els projectes relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense incrementar la 
capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a adaptar 
aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en 
matèria de ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten 
subjectes únicament a llicència municipal. 

Article 50  del DL 1/2010 TRLUC (modificat per la L L 3/2012). Procediment per a 
l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabil itació de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable. 

1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbanisme 
que pertoqui ha d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció i reha-
bilitació de les construccions que estableix l’article 47.3, llevat que aquests projectes 
només comportin obres de conservació, d’adequació, de millorament o de 
manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic. La comissió 
territorial d’urbanisme ha d’emetre aquest informe en el termini de dos mesos a partir 
que disposi de l’expedient. La llicència només es pot atorgar si el dit informe és 
favorable i, si escau, ha de fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter 
urbanístic a què fa referència l’article 48.2. En el cas que la reconstrucció o 
rehabilitació projectada sigui susceptible de pertorbar el funcionament normal de les 
explotacions agràries existents en l’entorn immediat, abans de sotmetre el projecte 
tramitat a la consideració de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, 
l’ajuntament ha de sol·licitar un informe al departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia sobre la incidència del projecte tramitat amb relació al 
funcionament de les explotacions agràries existents i sobre les eventuals mesures 
que s’han d’incloure en el projecte tramitat per a compatibilitzar-lo amb aquestes 
explotacions. 

2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic 
les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de 
rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la 
recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que 
determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a 
les determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a 
la protecció i el millorament del paisatge. 

3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar 
el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament 
determinats. Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot 
admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urba-
nístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives 
d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3.c, la rehabilitació de la construcció 
afectada pot comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per a 
corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 
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Article 85, actualment art. 87 en DL 1/2010 TRLUC. Informe de les comissions 
territorials d’urbanisme en la tramitació del plane jament urbanístic derivat d’aprovació 
municipal i comarcal. 

3. Són motius d’interès supramunicipal, als efectes del que estableix l’apartat 2: 

a) La coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió 
territorial i a l’organització correcta del desenvolupament urbà. 

b) La compatibilitat, l’articulació i la connexió entre els elements vertebradors 
del territori d’abast supramunicipal i les infraestructures de caràcter local. 

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d’acord amb els indicadors dels 
riscs geològics i de protecció civil disponibles. 

d) L’adequació a la planificació mediambiental i a la política de 
desenvolupament sostenible. 

e) L’adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d’habitatge, de gestió 
dels recursos naturals i de protecció del patrimoni cultural, natural i científic. 

4. Són motius de legalitat, als efectes del que estableix l’apartat 2, els relatius a: 

a) La tramitació del planejament urbanístic. 

b) El sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de 
rang superior. 

c) L’adequació a la legislació sectorial i urbanística. 

d) La interdicció de l’arbitrarietat. 

5. Els informes a què es refereix l’apartat 1 han d’expressar la inviabilitat del 
planejament en tramitació, si s’escau que les deficiències constatades no són 
susceptibles d’esmena. 

Article 87 del DL 1/2010, TRLUC, Informe de les com issions territorials d’urbanisme en 
la tramitació del planejament urbanístic derivat d’aprovació municipal i comarcal . 

3. Són motius d’interès supramunicipal, als efectes del que estableix l’apartat 2: 

a) La coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió 
territorial i a l’organització correcta del desenvolupament urbà. 

b) La compatibilitat, l’articulació i la connexió entre els elements vertebradors 
del territori d’abast supramunicipal i les infraestructures de caràcter local. 

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d’acord amb els indicadors dels 
riscs geològics i de protecció civil disponibles. 

d) L’adequació a la planificació mediambiental i a la política de 
desenvolupament sostenible. 

e) L’adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d’habitatge, de gestió 
dels recursos naturals i de protecció del patrimoni cultural, natural i científic. 
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4. Són motius de legalitat, als efectes del que estableix l’apartat 2, els relatius a: 

a) La tramitació del planejament urbanístic. 

b) El sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de 
rang superior. 

c) L’adequació a la legislació sectorial i urbanística. 

d) La interdicció de l’arbitrarietat. 

Article 102 del DL 1/2010, TRLUC: Especificitats de ls plans urbanístics derivats 
d’iniciativa privada.  

2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden 
autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum però sí les reparacions que 
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de 
les dites construccions i instal·lacions. Les obres que s’hi autoritzin no comporten 
augment del valor d’expropiació. 

3. Els canvis d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació 
es poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5: 

Art 53.5 Es pot autoritzar la utilització provisional dels edificis i les 
instal·lacions que estan fora d’ordenació per a instal·lar-hi oficines i per a 
desenvolupar-hi activitats comercials, ultra els usos admesos per l’apartat 3. 
Aquesta autorització se subjecta en tot cas a les determinacions d’aquest 
article, amb les limitacions que assenyala l’article 102. 

4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, però 
que no quedin fora d’ordenació, s’hi han d’autoritzar les obres de consolidació i 
rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou 
planejament. 

Article 119 del D 305/2006, RLUC: Efectes del plane jament urbanístic sobre les 
construccions i els usos preexistents . 

1. Les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació de conformitat amb el 
què estableix l’article 102.1 de la Llei d’Urbanisme, se subjecten al següent règim: 

a) Únicament es pot autoritzar l’execució d’obres de reparació en els termes 
que estableix l’article 102.2 de la Llei d’urbanisme. 

b) L’autorització municipal d’aquestes obres ha de condicionar la seva eficàcia 
a la formalització de la renúncia a l’augment del valor d’expropiació derivat de 
llur execució, i a l’anotació d’aquesta condició en el Registre de la propietat. 

c) En aquestes construccions es poden mantenir els usos preexistents 
d’acord amb el que estableix l’apartat 4 d’aquest article, i es pot autoritzar la 
implantació d’usos d’oficina i activitats comercials, a més dels usos que 
preveu l’article 61.1 d’aquest Reglament, en les condicions regulades per 
l’apartat 2 del mateix article. 

d) Si la construcció està fora d’ordenació per raó de resultar afectada 
parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però no 
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està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap polígon d’actuació 
urbanística, se li aplica el règim que estableix l’apartat següent. 

2. Les construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del nou 
planejament, però que no quedin fora d’ordenació, se subjecten al règim següent: 

a) Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, sempre 
que el planejament urbanístic no les limiti d’acord amb el què estableix la 
lletra c) d’aquest apartat. 

b) Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el nou 
planejament. 

c) En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de 
disconformitat amb els paràmetres d’ocupació i profunditat edificable, alçada 
màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració de les condicions 
bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en aquests supòsits, les obres 
de rehabilitació autoritzables. També poden subjectar l’autorització de les 
obres de gran rehabilitació a l’adequació de l’edifici a la totalitat o algunes de 
les determinacions del planejament. 

d) Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 179.2.r) de la 
Llei d’urbanisme, sempre d’acord amb les determinacions del planejament 
urbanístic sobre densitat o nombre màxim d’habitatges o d’establiments. 

         

PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA:  

L'urbanisme és una funció pública que abasta l'ordenació, la transformació, la conservació i 
el control de l'ús del sòl, del subsòl i del vol, de la urbanització i la edificació, així com la 
regulació de l'ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, dels edificis i les 
instal·lacions. 

La protecció i la restauració de la legalitat és un dels objectius que persegueix l'activitat 
urbanística.  

L’objectiu per tant, és busca tutelar i protegir l’ordenament jurídic urbanístic, davant la 
vulneració, per acció o per omissió, de les determinacions contingudes en la Normativa 
Urbanística vigent, el Planejament Urbanístic o les Ordenances Municipals. 

Per tant la protecció de la legalitat urbanística te dos vessants: 

- La restauració física de la legalitat infringida, que implica dictar ordres de demolició 
quan la legalització de les obres fetes sense llicència o sense ajustar-s'hi no és 
possible.  

Per evitar que, abans d'arribar això, la infracció es consolidi, es poden dictar mesures 
cautelars, la suspensió d'obres, tallament del subministrament elèctric, precinte de 
les obres, retirada de maquinària i materials, etc.  

L'incompliment de l'ordre de suspensió pot provocar la imposició de multes 
coercitives fins que no s'aturi l'execució de les obres. 
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- La restauració de la legalitat jurídica, que suposa revisar d'ofici o impugnar aquells 
actes administratius, dictats irregularment, que emparessin la infracció urbanística 
comesa. 

Les  formes de vulneració de la legalitat poden ser: 

- Actuacions realitzades sense llicència o ordre d’execució.  

- Actuacions que no s’ajusten a la llicència o ordres d’execució.  

- Actuacions realitzades amb llicència o ordre d’execució nul·la o anul·lable.   

Les Administracions competents per fer complir la legalitat urbanística en el nostre territori 
venen determinades per l’art. 200  del DL 1/2010 TRLUC, modificat per l’art. 65  de la LL 
3/2012: 

- L’Ajuntament o Municipi:  Exerceix la potestat de protecció de la legalitat 
urbanística respecte a les vulneracions comeses en el seu territori.  

- El Departament Territori i Sostenibilitat : Exerceix la potestat de protecció de la 
legalitat urbanística respecte a presumptes infraccions greus i molt greus.  

Amb caràcter general, aquest sistema s’ha de fonamentar en l’exercici preferent d’aquesta 
potestat per l’Ajuntament, sens perjudici de regular supòsits especials en què no sigui així 
amb relació a vulneracions de la legalitat urbanística comeses en sòl no urbanitzable i en 
terrenys que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics generals. 

Les actuacions de protecció es poden dur a terme quan, les obres ja estan acabades. 

Indicar que en aquest annex tractarem de les actuacions en obres ja acabades, ja que 
s’ajusta més a les casuístiques presentades, on trobem urbanitzacions ja assentades durant 
molts anys i on el seu desenvolupament urbanístic fa anys que ja no es dona. 

Les mesures que contempla la Llei davant les infraccions són:  

- Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. 

- Sancions. 

- Determinació dels danys i perjudicis. 

Les diligències prèvies davant les irregularitats en matèria d’urbanisme venen determinades 
per l’art. 265  del D 305/2006 RLUC i són actuacions administratives necessàries per aclarir 
els fets, prèvia a la incoació de qualsevol procediment de protecció de la legalitat urbanística 
(tràmit potestatiu). 
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El procediment per a la restauració de l’entorn en obres acabades, es resumeix en 
l’esquema de la Figura 7.38: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.38 Procediment per a la restauració d’obres acabades (Font: Generalitat de Catalunya) 
 

En el cas de les obres ja acabades, el D 305/2006 diu en l’art 268.1 de Procediment de 
restauració en cas d’obres o actuacions ja executades que el procediment de restauració de 
la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat es pot incoar sempre que no hagi 
transcorregut el termini de sis anys des de la finalització de les obres o actuacions, sens 
perjudici del que estableixen els articles 202 i 219.6 39 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
que són: 

Article 202, actualment art. 210 en el DL 1/2010 TR LUC i modificat per l’art 71 de la LL 
3/1012. Actes nuls  

Les llicències, les ordres d’execució i els altres actes administratius de naturalesa 
urbanística que s’adoptin amb relació als terrenys que el planejament urbanístic 
destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o 
ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, que 
infringeixen les determinacions d’aquesta llei, dels plans urbanístics o de les 
ordenances urbanístiques municipals són nuls de ple dret 

 

                                                 
39 Si consultem el text original del RLUC els articles a que fa referència són de la Llei d’Urbanisme de l’any 2005 
(DL 1/2005). La nova Llei d’Urbanisme de Catalunya redactada l’any 2010, l’art. 202 i 219.6 passen a ser l’art 210 
i 207 respectivament. 
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Article 219.6, actualment art. 207 en el DL 1/2010,  TRLUC modificat per l’art 69 de la LL 
3/2012. Prescripció de l’acció de restauració i de l’ordre de restauració 

1. L’acció de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
vulnerat prescriu al cap de sis anys d’haver-se produït la vulneració de la 
legalitat urbanística o, si s’escau, del finiment de les actuacions il·lícites o el 
cessament de l’activitat il·lícita. Si aquestes actuacions tenen l’empara d’un 
títol administratiu il·lícit, l’acció de restauració prescriu al cap de sis anys 
d’haver-se produït la declaració de nul·litat o anul·labilitat pertinent, sia en via 
administrativa o sia per sentència judicial ferma. 

2. Les ordres de restauració i les obligacions derivades de la declaració 
d’indemnització per danys i perjudicis prescriuen al cap de sis anys. 

3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, l’acció de restauració i l’ordre 
dictada de restauració no prescriuen mai amb relació a les vulneracions de la 
legalitat urbanística que es produeixen en terrenys que el planejament 
urbanístic destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al sistema 
viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que 
disposa l’article 32.a. 

El RLUC en l’art. 268.2 , estableix que en el cas d’obres o actuacions sense llicència o ordre 
d’execució, o sense ajustar-se a llurs condicions, ja finalitzades, l’òrgan municipal 
competent, un cop incoat el procediment de restauració ha d’acordar, segons correspongui i 
prèvia audiència per un termini mínim de quinze dies a la persona interessada, algun dels 
requeriments previstos en les lletres a) i b) de l’apartat 3 de l’art 267  del D 305/2006 RLUC, i 
tramitar el procediment d’acord amb el què estableixen els apartats 4 a 9 de l’esmentat art 
267 del D 305/2006 RLUC sent aquests: 

Article 267 del DL 1/2010 TRLUC. Procediment de res tauració en cas d’obres i 
actuacions en curs  

267.3 En cas que es ratifiqui la procedència de tramitar el procediment de protecció 
de la legalitat urbanística, l’òrgan competent ha d’acordar: 

a) Requerir a la persona interessada perquè, en el termini de dos mesos des 
de la notificació de la resolució, procedeixi a sol·licitar la llicència o la 
modificació de llicència corresponent. 

b) En cas que les obres tinguin caràcter manifestament il·legalitzable i així 
hagin estat qualificades per l’òrgan competent per a la incoació del 
procediment, requerir la persona interessada perquè executi, en el termini 
d’un mes, les mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada 
que s’estableixin i, si s’escau, ajusti la seva actuació a la llicència o ordre 
d’execució atorgades. 

267.4 En cas que s’hagi efectuat el requeriment de legalització previst en la lletra a) 
de l’apartat 3 d’aquest article, l’òrgan competent si la persona interessada no sol·licita 
la llicència en el termini establert o aquesta és denegada, ha de requerir-lo perquè en 
el termini d’un mes procedeixi a la restauració de la realitat física o jurídica alterada, 
mitjançant l’execució de les obres o actuacions que s’estableixin. L’òrgan competent 
ha d’efectuar aquest requeriment en el termini d’un mes des de la data en què finalitzi 
el termini per a la legalització o des de la data de denegació de la llicència. 
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267.5 En el cas que la potestat de protecció de la legalitat urbanística sigui exercida 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, l’òrgan competent ha de comunicar a l’ajuntament corresponent el 
requeriment de legalització efectuat d’acord amb l’apartat 3 d’aquest article, i 
l’ajuntament ha de comunicar al Departament la resolució de la sol·licitud de llicència 
o, en el seu cas, que aquesta no ha estat presentada. 

267.6 Els requeriments de restauració als què fan referència la lletra b) de l’apartat 3 
i l’apartat 4 d’aquest article han de contenir l’advertiment exprés que transcorregut el 
termini d’un mes sense haver procedit a la restauració, l’òrgan competent procedirà a 
l’execució forçosa, mitjançant la imposició de multes coercitives en els termes de 
l’article 217.1 de la Llei d’urbanisme i l’article 277 d’aquest Reglament, o l’execució 
subsidiària a càrrec de la persona interessada. 

267.7 La persona interessada, en el cas que el termini d’un mes sigui insuficient per 
a complir el requeriment de restauració, pot presentar davant l’administració 
competent un programa de restauració, en el qual fixi el termini exacte que necessita 
per al compliment de l’esmentat requeriment. El programa de restauració ha de ser 
aprovat per l’administració i, en tot cas, les obres o actuacions s’han d’iniciar dins el 
primer mes atorgat. 

267.8 Transcorregut el termini d’un mes per procedir al compliment del requeriment 
de restauració, o el termini que estableixi el programa de restauració, en cas 
d’inactivitat de la persona interessada, l’òrgan competent ha d’acordar l’execució 
forçosa, d’acord amb l’apartat 5 d’aquest article, que ha d’iniciar en el termini d’un 
mes. 

267.9 Es poden aplicar, entre altres mesures que siguin adients, les següents 
mesures de restauració de la realitat física o jurídica alterada, segons els casos: 

a) Enderrocament de les obres il·legals. 

b) Replantació de plantes, arbres i arbredes. 

c) Reposició dels terrenys al seu estat inicial. 

d) Reconstrucció o execució de les obres necessàries per reposar a l’estat 
inicial les edificacions protegides que hagin estat enderrocades, totalment o 
parcialment, de manera il·legal, o que hagin estat objecte d’obres també de 
manera il·legal. 

e) Reconstrucció de parts d’edificis, instal·lacions i altres construccions que 
hagin estat enderrocades o modificades de manera il·legal i siguin 
necessàries per al funcionament dels serveis públics, constitueixin parts 
estructurals dels edificis o garanteixin la seguretat de les persones. 

f) Instar la nul·litat de les operacions jurídiques que constitueixin parcel·lació 
urbanística il·legal.    
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Les infraccions urbanístiques són les accions o les omissions que vulneren l'ordenament 
urbanístic tipificades com a tals per la Llei i les tipifica el DL 1/2010 TRLUC i modificats en la 
LL 3/2012 com: 

- Molt greus: art. 213 TRLUC modificat per l’art 73  de LL 3/2012: 

a) Els actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, d’ús del sòl i el subsòl i 
d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en 
terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no 
urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, o en terrenys situats en qualsevol 
classe de sòl que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics 
generals o bé per a sistemes urbanístics locals d’espais lliures, sistema viari o 
d’equipaments comunitaris esportius públics. 

b) La tala o l’abatiment d’arbres que comporti la desaparició d’espais boscosos o 
d’arbredes protegits pel planejament urbanístic. 

c) La vulneració, en més d’un 30%, en sòl urbà o urbanitzable delimitat, dels 
paràmetres imperatius establerts pel planejament urbanístic relatius a densitat 
d’habitatges, nombre d’establiments, sostre, alçària, volum, situació de les 
edificacions i ocupació permesa de la superfície de les finques o les parcel·les. 

d) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable objecte d’algun règim 
de protecció especial, en contra de les determinacions d’aquesta llei. 

e) La vulneració del règim d’usos i obres dels béns que el planejament urbanístic 
inclou en els catàlegs de béns protegits. 

- Greus, art. 214 TRLUC modificat per l’art 74 de L L 3/2012: 

a) Els actes tipificats per l’article 213.a que es duguin a terme en sòl no urbanitzable 
altre que el que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no 
urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, o en sòl urbanitzable no delimitat, 
o en terrenys que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics locals 
altres que els d’espais lliures, viari o d’equipaments comunitaris esportius públics. 

b) L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les determinacions 
urbanístiques sobre urbanització, usos del sòl i del subsòl i parcel·lació urbanística. 

c) La vulneració, en més d’un 10% i fins a un 30%, en sòl urbà o urbanitzable 
delimitat, dels paràmetres imperatius a què fa referència l’article 213.c. 

d) L’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, edificacions, 
rètols i instal·lacions en general, en condicions de seguretat. 

e) La tala o l’abatiment d’arbres integrants d’espais boscosos o d’arbredes protegits 
pel planejament urbanístic que no comporti la desaparició d’aquests espais o arbre-
des. 

f) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable que no sigui objecte 
de cap règim de protecció especial, o bé en sòl urbanitzable no delimitat, en contra 
de les determinacions d’aquesta llei. 

g) Els supòsits tipificats per l’article 218.1. 
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- Lleus, art. 215 TRLUC modificat per l’art 75 de L L 3/2012:: 

a) L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les determinacions 
urbanístiques sobre règim d’indivisibilitat de finques i sobre edificació. 

b) La vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic en sòl no urbanitzable no subjecte 
a protecció especial i en sòl urbanitzable sense planejament parcial definitivament 
aprovat, en els supòsits següents: 

Primer. En matèria d’ús del sòl i del subsòl, si l’actuació no comporta fer 
edificacions ni instal·lacions fixes. 

Segon. En matèria d’edificació, si l’actuació consisteix en la construcció 
d’elements auxiliars o complementaris d’un ús o una edificació preexistents 
legalment implantats. 

c) La vulneració, fins a un 10%, en sòl urbà o urbanitzable delimitat, dels paràmetres 
imperatius a què fa referència l’article 213.c. 

d) L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les urbanitzacions, les 
edificacions, els rètols i les instal·lacions en general en condicions de salubritat i de-
còrum públic. 

e) Els actes a què fan referència els articles 213 i 214 que siguin legalitzables i 
s’ajustin al que estableix l’article 216. 

f) Els actes de propaganda d’urbanitzacions, per mitjà d’anuncis, cartells, tanques 
publicitàries, fullets o cartes, per mitjans informàtics o per qualsevol altre sistema de 
divulgació o difusió que no expressin les dades referents a l’aprovació de l’instrument 
de planejament corresponent o que incloguin indicacions susceptibles d’induir els 
consumidors a error. 

g) La tala o l’abatiment d’arbres sense la llicència urbanística corresponent, si 
l’exigeixen el planejament urbanístic o les ordenances municipals. 

h) Els actes de parcel·lació, urbanització, edificació o ús del sòl conformes a la 
legislació i el planejament urbanístics que es duguin a terme sense el títol 
administratiu habilitant pertinent, sense efectuar la comunicació prèvia en substitució 
de la llicència urbanística requerida o sense ajustar-se al seu contingut. 

Les sancions també les determina el DL 1/2010 TRLUC en el seu  art. 219, modificat per 
l’art 78 de la LL 3/2012: 

- Lleus: Multa de fins a 3.000 euros. 

- Greus: Multa de fins a 150.000 euros. 

- Molt greus: Multa de fins a 1.500.000 euros. 
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El procés sancionador ordinari té com a finalitat la sanció de les accions o omissions que, 
presumptament, vulneren la legalitat urbanística.  

L’esquema que es segueix en cas d’iniciar aquest procediment és el mostrat en la Figura 
7.39: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.39 Procediment sancionador (Font: Generalitat de Catalunya) 
 

SENTÈNCIES  

En aquest punt de l’annex adjuntem integrament les dues sentències dictades pel TSJC que 
apareixen en les casuístiques de Sant Llop (Sentència 740/2005 del 6 octubre) i la referent a 
Can Brugueràs a Dosrius (Sentència 438/1997 del 3 juny). 
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3ª). Sentencia núm. 740/2005 de 6 octubre 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: Suelo y ordenación urbana-urbanismo: 
planificación urbanística del territorio: plan especial de protección: aprobación: 
determinaciones: inclusión de determinada parcela edificada en zona forestal de 
recuperación: edificación realizada con licencia municipal: irrelevancia: construcción 
realizada dentro de urbanización ilegal establecida en suelo rústico: inclusión procedente: 
aprobación procedente. 

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa 

Recurso contencioso-administrativo núm. 611/1991 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco López Vázquez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Sección Tercera 

Recurso ordinario número 611 de 1.991 

Partes: D. Carlos Miguel contra la Generalitat de Catalunya y la Diputación Provincial 
de Barcelona 

SENTENCIA Nº 740 

Ilmos. Sres. Magistrados 

Manuel Táboas Bentanachs 

Francisco López Vázquez 

Ana Rubira Moreno 

En la ciudad de Barcelona, a seis de octubre de dos mil cinco. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y fallo, ha visto, en el nombre de 
Su Majestad el Rey, el recurso contencioso administrativo seguido ante la misma con el 
número de referencia, promovido a instancia de D. Carlos Miguel, representado por el 
procurador de los tribunales Sr. Bordell Cervelló y en su misma defensa, contra la 
Generalitat de Catalunya, representada y defendida por su letrado, siendo parte 
codemandada la Diputación Provincial de Barcelona, representada por el procurador Sr. 
Quemada Ruiz y defendida por el letrado Sr. Marín Díaz-Guerra, en relación con 
instrumentos de planeamiento, siendo la cuantía del recurso indeterminada, y atendiendo a 
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente 
recurso contencioso administrativo, publicándose el pertinente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y, recibido el expediente administrativo, le fue entregado para que dedujese 
escrito de demanda, donde, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó 
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de aplicación, solicitó se dictase sentencia estimatoria de las pretensiones en ella 
deducidas. 

SEGUNDO. Conferido traslado a las partes demandadas, contestaron la demanda, 
consignando los hechos y fundamentos de derecho que entendieron aplicables, solicitando 
la desestimación de las pretensiones de la parte actora. 

TERCERO. Recibidos los autos a prueba, fueron practicadas las consideradas pertinentes 
de entre las propuestas, con el resultado que es de ver en autos, continuando el proceso 
sus trámites, hasta finalizar con el de conclusiones, donde las partes presentaron sucintas 
alegaciones en defensa de sus pretensiones respectivas, quedando el pleito concluso para 
sentencia y señalándose finalmente el momento de la votación y fallo, que ha tenido lugar el 
día 19 de septiembre de 2.005. 

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez, quien expresa el parecer del 
Tribunal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la impugnación 
de la aprobación definitiva, por silencio administrativo positivo, producida el 20 de julio de 
1.989, del plan especial de protección del medio físico y del paisaje de las sierras del 
Montnegre-Corredor, a raíz del anuncio publicado por la Diputación Provincial de Barcelona 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1 de junio de 1.990, y contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto por el actor el día 30 de junio 
de 1.990 ante el Departament de Política Territorial i Obres 

Publiques de la Generalitat de Catalunya. 

Se interesa en la demanda la exclusión del ámbito del plan de las parcelas propiedad del 
actor y las demás edificadas de la zona rústica Sant Llop que se determinen en la prueba a 
practicar en el proceso, modificándose en lo necesario la delimitación del ámbito; y, 
subsidiariamente, la modificación de la zonificación afectante a la finca del recurrente para 
excluirla de la zona forestal de recuperación, clave 3-C, e incluirla en la zona de regulación 
complementaria, clave 6. 

SEGUNDO. El actor es propietario de una finca en suelo rústico sobre la que en su 
momento construyó una vivienda con licencia municipal, siendo luego incluida en el ámbito 
del plan especial, dentro de la denominada zona forestal de recuperación, constituyendo la 
carretera de Tordera a Horsavinyà, con la que linda la finca, la divisoria entre tal zona 
forestal de recuperación, clave 3-C, y la zona de regulación complementaria, clave 6, donde 
se permite el uso residencial de vivienda familiar. Se sostiene en la demanda lo inadecuado, 
arbitrario e incongruente de la inclusión de su finca (que se dice reúne todos los servicios 
urbanísticos) en la zona forestal de recuperación, de la que han sido excluidos otros 
terrenos contiguos de similares características existentes al otro lado de la carretera, cuando 
la voluntad del planificador sería la de afectar únicamente los terrenos en que existan 
edificaciones ilegales, y la conservación de las viviendas legalizadas antes de la aprobación 
del instrumento de que se trata, refiriéndose la definición de la zona forestal de recuperación 
a los terrenos degradados por construcciones ilegales. 

Constatando las demandadas que el ámbito se definió en función de profundos estudios 
sobre las características físicas, urbanísticas y paisajísticas del territorio, que forman parte 
de la documentación previa, obrando en el expediente todos los informes favorables de los 
diversos organismos, y sin que se esté en el caso de reiterar conocida doctrina referida a las 
potestades administrativas en materia de planeamiento, es lo cierto que la prueba practicada 
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en el proceso, incluida la pericial contradictoria, no ha acreditado que la Administración haya 
incurrido en error, o actuado al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los 
intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad 
o la estabilidad o seguridad jurídica, o con desviación de poder, o con falta de motivación, 
muy particularmente en la fijación de los límites a los que afecta el instrumento de 
planeamiento impugnado. Hasta el punto que, prescindiendo de otras soluciones posibles 
que ni constituyen el objeto de este proceso ni corresponde a esta Sala imponer, como en la 
misma pericial se constata, aunque el actor construyese en su momento la vivienda con 
licencia municipal, lo hizo dentro una urbanización más amplia, la de Sant Llop 
(notoriamente carente de los servicios mínimos exigibles y debidamente conectados a las 
correspondientes redes generales municipales como para la consideración de un suelo 
como urbano), surgida de forma espontánea e ilegal en una zona rústica, junto a otras 
colindantes que fueron excluidas del plan impugnado por su mayor consolidación y 
desarrollo. Y la misma definición de la zona forestal de recuperación, subzona C, contenida 
en el artículo 17 de la normativa del plan impugnado, no se refiere únicamente a su 
integración por los terrenos degradados por construcciones ilegales, sino también por 
"urbanizaciones ilegales", como lo es en tesis general la de Sant Llop, condición que no 
pierde la urbanización por el hecho de haber construido el actor con licencia municipal la 
vivienda de su propiedad, cualquiera que fuese el destino para ella previsto por las 
disposiciones transitorias. 

TERCERO. No se aprecia mala fe o temeridad en ninguno de los litigantes, a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - administrativa, no 
existiendo así méritos para una condena en costas. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y 
resolviendo dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos 
fundamentadores del recurso y la oposición 

FALLAMOS 

DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y 
representación de D. Carlos Miguel contra el Plan especial de protección del medio físico y 
del paisaje de las sierras del Montnegre-Corredor, y contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto contra el mismo el 30 de junio de 1.990 ante el 
Departament de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Sin 
expresa imposición de costas a ninguna de las partes. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciendo saber que la misma no es firme, pudiendo 
interponerse frente a ella, bien recurso de casación ordinario, siempre que pretenda 
fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea 
relevante y determinante del fallo recurrido y hubiesen sido invocadas oportunamente en el 
proceso o consideradas por esta Sala, recurso que deberá prepararse ante esta misma Sala 
y Sección dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito en los 
términos establecidos en los artículos 88 y 89 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa , bien, sólo en el caso de que ello no fuese posible, recurso de casación para 
la unificación de doctrina (autonómico), que deberá interponerse directamente ante esta 
misma Sala y Sección en el plazo de los treinta días siguientes al de su notificación, en los 
términos prevenidos en el artículo 99, en relación con el 97, de la misma ley . 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal a los autos, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado 
Ponente, hallándose el Tribunal constituido en audiencia pública. Doy fe. 
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3ª). Sentencia núm. 438/1997 de 3 junio. 

SUELO Y ORDENACIÓN URBANA - URBANISMO: Formación y aprobación de planes: 
aprobación definitiva: necesidad de publicación: examen; Protección de la legalidad 
urbanística: obras realizadas sin licencia: expediente administrativo: caducidad: inexistencia; 
orden de demolición: órgano competente; procedencia: obras no legalizables: requerimiento 
de legalización: falta de: no necesario. 

IGUALDAD ANTE LA LEY: Alcance: opera sólo en el marco de la legalidad. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. 

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa 

Recurso contencioso-administrativo núm. 1521/1994 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Angel García Fontanet. 

La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña dictó 
resolución, en 29-7-1994, en virtud de la cual ordenó el derribo a cargo de don Francisco 
J.B. y en el plazo de un mes de vivienda y balsa existente en parcela núm. 8 del término 
municipal de Dosrius. El TSJ desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Don Francisco J. B., actor en este proceso, impugna el Acuerdo de la 
Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya de 29 julio 
1994 sobre orden de derribo, a su cargo y en el plazo de un mes, la vivienda y la balsa 
existentes en la parcela núm. 8 de la Urbanización Can Bruguerars del término municipal de 
Dosrius. 

SEGUNDO.- La actuación recurrida está perfectamente ajustada al ordenamiento 
urbanístico-administrativo, partiendo de que se trata del derribo de unas edificaciones 
levantadas, sin licencia ni autorización, de tipo alguno, en suelo clasificado de suelo no 
urbanizable y calificado de zona de regulación complementaria del Plan especial de 
protección de las Sierras del Montnegre - Corredor; así los diversos motivos de nulidad 
esgrimidos por el señor J. B. no pueden ser compartidos por estas razones: 1) no cabe 
apreciar la denunciada incompetencia de la Conselleria para la adopción del acuerdo 
cuestionado al estarle atribuida por el art. 254.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 julio ( 
RCL 1990\2759 y LCAT 1990 \266), sin necesidad de que medie inactividad municipal ni 
asunción competencial por vía subrogatoria; 2) no ser viable la aducida caducidad del 
expediente administrativo pues el art. 3.4 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992\2512, 2775 y RCL 
1993 \246) no es aplicable al no ser aceptable que de un acuerdo tendente a la restauración 
de la legalidad urbanística no se sigan efectos favorables para la comunidad de ciudadanos; 
3) por resultar correcto acordar directamente el derribo sin concesión de plazo para la 
legalización de lo construido cuando, como aquel acontecer, la derogación de la licencia es 
algo palmario y evidente (SSTS 9 junio 1992 [ RJ 1992\5066], 5 octubre 1993 [ RJ 
1993\7352], 22 noviembre 1989 [ RJ 1989\8354] y 30 abril 1985 [ RJ 1985\2883]); 4) por ser 
conocido que el principio constitucional de igualdad sólo es operativo dentro de la legalidad 
y no lo es para amparar actuaciones ilegales (SSTS 30 noviembre 1992 [ RJ 1992\9003], 5 
octubre 1993 [ RJ 1993\7352] y 28 febrero 1995 [ RJ 1995\1358]); la actora de haber sido 
una de las pocas personas afectadas por ese celo en favor del ordenamiento urbanístico, su 
desconcierto, a nivel humano, sea perfectamente comprendido por este Tribunal; y 5) por 
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ser improcedente la postura de la actora de supeditar la eficacia del Plan Especial del Paraje 
de Montnegre-Corredor a su íntegra publicación en los periódicos oficiales pues los 
argumentos que favorecían esa tesis han quedado destruidos por el nuevo redactado del 
art. 70 de la Ley 2 abril 1985 ( RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205), consecuencia de la 
vigencia de la Ley 39/1994, de 30 diciembre ( RCL 1994\3561), que reserva aquella 
publicación total a los instrumentos del planeamiento cuya aprobación definitiva está 
atribuida a las Corporaciones Locales; nueva norma que dado su carácter interpretativo y 
procedimental este Tribunal ha admitido su aplicación retroactiva. 

TERCERO.- Por no apreciarse mala fe ni temeridad no se hace expresa condena en costas.
  

 

PLÀNOLS UTILITZATS COM A DOCUMENTACIÓ  

En aquest apartat s’adjunten els plànols que es citen com a fonts a les Figures d’aquest 
treball. La intenció és mostrar la documentació de la qual s’ha nodrit aquest treball i les 
variades fonts d’informació que s’han utilitzat per poder-lo realitzar. 

Els plànols que trobem a continuació per tal de facilitar la seva consulta no són a l’escala 
que s’indica als seus respectius caixetins, i simplement s’han adaptat al format del paper. 

 
- Plànol 1: Àmbit Parc Natural Montnegre – Corredor. 

- Plànol 2: Classificació i qualificació del sòl al terme municipal de Fogars de la Selva. 

- Plànol 3: Classificació del sòl al terme municipal de Tordera. 

- Plànol 4: Qualificació del sòl àmbit Roca rossa. 

- Plànol 5: Qualificació del sòl àmbit Can Camps Sant Llop. 

- Plànol 6: Àmbit d’aplicació del Pla Parcial a la urbanització Roca rossa any 1989.   

- Plànol 7: Zonificació urbanització Roca rossa (Pla 1989). 

- Plànol 8: Classificació i qualificació del sòl al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta. 

- Plànol 9: Àmbit urbanització Font del Montnegre any 1983. 

- Plànol 10: Àmbit urbanització Font del Montnegre any 1993. 

- Plànol 11: Zonificació urbanització Font del Montnegre. 

- Plànol 12: Classificació i qualificació del sòl en l’àmbit de Can Brugueràs (Dosrius). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 


