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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2020

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

Districte de Sant Martí

1. – (19PL16704) APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla general metropolità per un 22@
més  sostenible  i  inclusiu,  d’acord  amb  les  determinacions  de  l’informe  de  la  Direcció
de  Serveis  de  Planejament  i  la  Direcció  d’Actuació  Urbanística  que  consten  a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic
pel  termini  de  dos  mesos;  PRORROGAR  l’acord  de  suspensió  acordat  per  la  Comissió
d’Ecologia,  Urbanisme, Infraestructures i  Mobilitat,  en sessió de 18 de febrer de 2020
(BOPB de 20 de febrer de 2020), de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la
Llei  d’Urbanisme,  aprovat  pel  Decret  Legislatiu  1/2010  de  3  d’agost  (en  endavant
TRLU); SUSPENDRE en els àmbits assenyalats del present pla les actuacions d’enderroc,
les  llicències  de  nova  planta  i  d’ampliació,  les  llicències  de  gran  rehabilitació  i  de
rehabilitació integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a
la  implantació  de  nous  usos  industrials,  o  bé  el  canvi  d’ús  industrial  dels  existents;
EXCLOURE de la suspensió en aquests àmbits ampliats les sol·licituds d’atorgament de
llicència  d’obra  i  de  llicències  per  a  l’obertura,  la  instal·lació  o  l’ampliació  d’activitats
industrials  presentades  abans  de  l’executivitat  del  present  acord,  i  els  comunicats
d’activitats  industrials  amb  certificació  d’Entitat  Ambiental  de  Control  (EAC)  si  la
sol·licitud  de  certificació  s’ha  realitzat  abans  de  la  data  d’executivitat  del  present
acord; EXCLOURE de la suspensió, així mateix en aquests àmbits ampliats les
sol·licituds  d’atorgament  de  llicències  per  a  l’obertura,  la  instal·lació  o  l’ampliació
d’activitats  industrials,  i  la  comunicació  prèvia  a  l’exercici  d’activitats  industrials,
vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a
l’executivitat del present acord, així com les obres que se sol·licitin amb posterioritat a
aquesta data respecte d’activitats  ja  autoritzades o excloses de suspensió;  EXCLOURE,
finalment,  de  la  suspensió  en  aquells  àmbits  ampliats  les  actuacions  d’enderroc  que
se’n  derivin  de  les  llicències  d’obres  ja  concedides  o  en  tràmit  amb  anterioritat  a
l’executivitat del present acord; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió, tant el que es
prorroga com el que s’amplia en virtut del present acord és el delimitat i grafiat en els
plànols de suspensió que figuren en l’expedient, elaborats de conformitat amb el punt
3 de l’article 73 del TRLUC; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU,
que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les
respectives  publicacions  al  BOPB  de  l’acord  de  suspensió  potestativa  prèvia  i  del
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present  acord;  PRECISAR,  de  conformitat  amb  l’article  102.4  del  Reglament  de  la  Llei
d’Urbanisme,  que  es  podran  tramitar  instruments  o  atorgar  llicències  fonamentades
en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament que s’aprova inicialment; PUBLICAR el present acord en el Butlletí  Oficial
de la Província de Barcelona; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació
provisional.
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