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DECRET DE REGIDOR DELEGAT 
 
  
 
Identificació de l’expedien t 
Núm.exp.: 000035/2015-URB 
Núm. de ref.: 65/07-A  
 
 
Relació de fets 
 
I.- El 20 de desembre de 2016 va tenir entrada en la Direcció General d’Aviació Civil 
escrit d’aquesta Regidoria de data 13/12/2016 (registre de sortida núm. 15086), 
mitjançant el qual es donava resposta al requeriment formulat per la dita Direcció 
General de data 13 d’octubre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016027065) que insta 
la nul·litat de ple dret de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit 
de la UA7, Racó de Santa Llúcia, Polígons 2.1 Poble Pescador i 2.2 La Cucanya, per 
haver-se realitzat sense haver recaptat l’informe preceptiu i vinculant de la citada 
Direcció General conforme a la disposició addicional segona del Reial Decret 
2591/1998, de 4 de desembre, sobre Aeroports d’Interès General i la seva Zona de 
Servei. 
 
Tal i com es diu en dit escrit, i recollint el exhort que consta expressat en el 
requeriment abans esmentat, “qualsevol activitat urbanística en l’àmbit afectat que 
tingui per objecte executar lo disposat en l’esmentat planejament resta suspesa per 
part d’aquest Ajuntament”. Així mateix, es continuava mostrant la disposició d’aquest 
Ajuntament de “portar a terme el mecanisme que aquesta Direcció General d’Aviació 
Civil consideri més adequat per a implementar els possibles requeriments que es 
considerin necessaris”.  
 
II.- En tal sentit i considerant lo anterior, en data 26 de gener del present any (registre 
d’entrada núm. 2017002339) ha tingut entrada Ofici de la Direcció General d’Aviació 
Civil de 20-01-2017, mitjançant el qual es sol·licita a aquesta Corporació que ratifiqui la 
suspensió temporal de la vigència i executivitat de l’esmentat planejament anunciada 
en l’escrit de 13 de desembre, en tant aquesta Direcció General es pronuncií sobre si 
el mateix s’ajusta a la normativa en matèria de servituds aeronàutiques, i en el seu cas, 
es procedeixi a la modificació del mateix en les condicions que es determinen per 
aquest Centre Directiu.  
 
Fonaments de dret 
 
1.- Article 94 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en matèria de possibilitat de suspensió de la vigència 
del planejament urbanístic. 
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2.- Disposició addicional segona del Reial Decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre 
Aeroports d’Interès General i la seva Zona de Servei. 
 
3.- Article 79.1 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot això, i en virtut del decret de delegació d’atribucions al Regidor delegat 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de data 13 de juliol de 2015 (publicat al BOP 
de data 14 de setembre de 2015), 
   
Per tot això,  RESOLC:  
 
PRIMER.- Ratificar la suspensió temporal de qualsevol activitat urbanística en l’àmbit 
afectat que tingui per objecte executar lo disposat a la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit de la UA7, Racó de Santa Llúcia, Polígons 2.1 Poble 
Pescador i 2.2 La Cucanya, d’acord amb el exhort formulat en el requeriment de la 
Direcció General d’Aviació Civil de 13 d’octubre de 2016 i el seu escrit posterior de 
data 20-01-2017, en tant aquesta Direcció General es pronuncií sobre si el mateix 
s’ajusta a la normativa en matèria de servituds aeronàutiques i, si s’escau, es 
procedeixi a la modificació del mateix en les condicions que es determinin per aquest 
Centre Directiu. 
 
SEGUNDO.- Notificar el present Decret a la Direcció General d’Aviació Civil, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i als interessats que obren en 
l’expedient corresponent, als efectes oportuns. 
 
TERCERO.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per a general coneixement i en compliment de l’art. 8 del text refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, amb expressió dels recursos que corresponguin.   
 
  
 
Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari. 
 
 
 
 

        
 
 

Gerard Llobet Sánchez

Cinquè tinent d'Alcaldia i regidor 

d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient

Tomás Bonilla Núñez

Secretari per delegació
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