
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 20 de febrer de 2014, sobre una resolució referent al Pla especial urbanístic de línies elèctriques
associades al projecte Iberpotash.

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 7 de gener de 2014, l’assumpte que s’indica a
continuació:

Exp.: 2012/48437/C

Vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i d’acord amb els fonaments que
s’hi exposen,

He resolt:

Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de línies elèctriques associades al projecte Iberpotash, a les
comarques de l'Alt Urgell, el Solsonès i el Bages, promogut per Endesa Distribución Eléctrica, slu, que afecta
els municipis de Sant Mateu de Bages, Callús, Lladurs, Ribera d’Urgellet, Solsona, Súria i Olius.

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles
10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la
possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que
preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà d'aquell en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient restarà per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/48437/C&set-locale=ca
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Barcelona, 20 de febrer de 2014

M. Dolors Vergés i Fernández

Secretària de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic de línies elèctriques associades al projecte Iberpotash.

(Vegeu la imatge al final del document)
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LES NOVES INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES ASSOCIADES AL 
SUBMINISTRAMENT D'IBERPOTASH. 
 
NORMATIVA 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Justificació i marc jurídic 

1. D'acord amb el punt h) de l'Article 24 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 

refós de la Llei d'urbanisme, que modifica l'article 67 del text refós de la Llei d'urbanisme (Decret 

Legislatiu 1/2010), es podran aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per dur a terme 

les actuacions específiques a sòl no urbanitzable a què es refereix l'article 47.4 del D.L. 1/2010. 

2. D'acord amb l'article 25 (Modificació de l'article 68 del text refós de la Llei d'urbanisme, Decret 

Legislatiu 1/2010), de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d'urbanisme, poden aprovar-se plans especials urbanístics autònoms per implantar al territori 

infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes 

urbanístics de comunicacions o d'equipament comunitari, de caràcter general o local, llevat que la 

legislació sectorial aplicable a aquestes infraestructures reguli instruments específics per executar-

les vinculats per al planejament urbanístic. 

3. Segons l'article 68.2 (Decret Legislatiu 1/2010) els plans especials urbanístics autònoms, a més 

de les facultats que l'article 67.3 (Decret Legislatiu 1/2010) determina per als plans especials 

urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el planejament territorial o 

urbanístic, poden qualificar el sòl  necessari per a la implantació de la infraestructura com a sistema 

urbanístic, de caràcter general o local, sense possibilitat, tanmateix, d'alterar la qualificació del sòl  

reservat per aquest planejament per a sistemes urbanístics generals. 

4. Quan que el projecte se situa a sòl no urbanitzable, la present normativa i d'acord amb l'article 

47.4 del Decret Legislatiu 1/2010, estableix que el sòl no urbanitzable pot ser objecte d'actuacions 

específiques per destinar-lo a les activitats o equipaments d'interès públic que s'hagin de situar en el 

medi rural, entre les quals s'inclouen les xarxes de subministrament d'energia elèctrica. 

5. La redacció del present Pla Especial Autònom incorpora el planejament supramunicipal del Pla 

Territorial Parcial de els Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008 pel 

Govern de Catalunya i el Pla Territorial Parcial de Ponent, aprovat definitivament el 24 de juliol de 

2007 pel Govern de Catalunya. 

Article 2. Àmbit del Pla Especial 

1. Les determinacions establertes pel Pla Especial seran d'aplicació a la superfície que comprèn l'eix 

de traçat de les Línies Aèries d'Alta Tensió projectades, i una franja de 25 metres en cada costat del 

mateix. Les línies Aèries d'Alta Tensió són: 
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• LÍNIA AÈRIA-SUBTERRÀNIA ALTA TENSIÓ 110 kV ENTRADA-SORTIDA A FUTURA S.E. 

"IBERPOTASH", EN ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT MATEU DE BAGES, SÚRIA I 

CALLÚS (PROVÍNCIA DE BARCELONA). 

• LÍNIA AÈRIA 110 kV ENTRADA/SORTIDA EN S.E. "SOLSONA" DE LÍNIA "S.E. ADRALL - 

S.E. MES FIGUERES", EN ELS TERMES MUNICIPALS DE LLADURS, SOLSONA I OLIUS 

(PROVÍNCIA DE LLEIDA). 

• VARIANT LÍNIA AÈRIA 110 KV S.E. ADRALL - S.E. MES FIGUERES ENTRE els SEUS 

SUPORTS Nº11 Y Nº14, EN EL MUNICIPI DE RIBERA D'URGELLET (PROVÍNCIA DE 

LLEIDA). 

2. En cas de la SE, l'aplicació d'aquesta normativa pren com referencia la zona compresa pel 

projecte AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ NOU TRANSFORMADOR, NOVA LÍNIA ADRALL DE 

110 kV, TERME MUNICIPAL D'OLIUS (PROVÍNCIA DE LLEIDA), on l'àmbit d'aplicació aquesta 

definit per: 

• UTM: Polígon definit pels vèrtexs: X:374.535; Y:4.650.666; X:374.559, Y:4.650.655; 

X:374.501, Y:4.650.585 i X:374.524, Y:4.650.575 (ED50, Fus 31). 

• Superfície: 2.250 m2. 

3. Quant a l'execució de les obres en les LAT, l'accés als suports serà per camins i carreteres 

existents. En cas de la necessitat de realització de nous accessos, aquests seran d'ús temporal. Per 

a la provisió de materials i maquinària es prioritzaran terrenys degradats i cultius en guaret, evitant 

terrenys en explotació i zones poblades d'arbres. 

4. Quant a l'execució de les obres en la SE, l'accés serà per camins i carreteres existents i per a 

l'ocupació temporal de materials i maquinària es prioritzaran terrenys degradats pròxims a la SE, 

evitant terrenys en explotació com cultius i zones poblades d'arbres. 

Article 3. Finalitat i objectius 

El present Pla Especial Urbanístic té per objecte regular els usos i actuacions de l'àmbit definit dels 

següents projectes: 

• LÍNIA AÈRIA-SUBTERRÀNIA ALTA TENSIÓ 110 kV ENTRADA-SORTIDA A FUTURA S.E. 

"IBERPOTASH", EN ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT MATEU DE BAGES, SÚRIA I 

CALLÚS (PROVÍNCIA DE BARCELONA). 

• LÍNIA AÈRIA 110 kV ENTRADA/SORTIDA EN S.E. "SOLSONA" DE LÍNIA "S.E. ADRALL - 

S.E. MES FIGUERES", EN ELS TERMES MUNICIPALS DE LLADURS, SOLSONA I OLIUS 

(PROVÍNCIA DE LLEIDA). 
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• VARIANT LÍNIA AÈRIA 110 KV S.E. ADRALL - S.E. MES FIGUERES ENTRE els SEUS 

SUPORTS Nº11 Y Nº14, EN EL MUNICIPI DE RIBERA D'URGELLET (PROVÍNCIA DE 

LLEIDA). 

• AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ NOU TRANSFORMADOR, NOVA LÍNIA ADRALL DE 110 

kV, TERME MUNICIPAL D'OLIUS (PROVÍNCIA DE LLEIDA). 

Article 4. Projectes d'infraestructures elèctriques 

Aquestes infraestructures hauran de mantenir el servei que determini el vigent Reglament Tècnic de 

Línies Elèctriques d'Alta Tensió (Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer pel qual s'aprova el 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i 

les seves instruccions tècniques complementar-los ITC-lat 01 a 09). 

Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis substancials al document aprovat inicialment 

abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, s'haurà d'obrar d'acord al contingut a l'article 112.1 del 

D.305/2006. Segons l'article 112.4 del D.305/2006, s'entén que són canvis substancials els que 

donin lloc a un model d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins de l'àmbit de les zones i 

sistemes urbanístics. Les alteracions que no comporten canvis substancials s'han de fer constar en 

l'acord d'aprovació. 

Article 5. Vigència, revisió i modificació 

La vigència del Pla Especial és indefinida. Encara així pot procedir-se a la revisió o a la modificació 

puntual de les seves determinacions quan sigui conseqüència de modificació dels projectes per als 

quals es realitza el pla. 

Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis substancials (adopció de nous criteris 

respecte a l'estructura general o al model d'ordenació i/o a la classificació del sòl ) al document 

aprovat inicialment, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'ha de sotmetre novament 

a informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme, segons l'art. 112 del D.305/2006; altrament, quan 

els canvis del pla siguin "no substancials" es continuarà la tramitació sense necessitat de nova 

aprovació inicial. 

Article 6. Desenvolupament i obligatorietat del Pla Especial 

1. El desenvolupament del Pla Especial correspon als ajuntaments afectats per la instal·lació de 

les infraestructures que el motiva, sense perjudici de les competències que corresponen a la 

Generalitat de Catalunya, o a altres organismes competents i als particulars o entitats. 

2. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al compliment de les 

disposicions d'aquest Pla Especial. 

3. Qualsevol autorització administrativa, llicència o acte administratiu que afecti l'àmbit del Pla 

Especial ha de justificar el compliment amb les determinacions del Pla. 
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Article 7. Formulació del Pla Especial 

En el cas dels plans especials urbanístics autònoms als quals es refereix l'article 68 del Decret 

Legislatiu 1/2010 (redacció segons Llei 3/2012) la formulació correspon a l'administració que tingui 

al seu càrrec l'execució directa de les obres corresponents a les infraestructures que ordenen o, en 

el cas d'infraestructures de titularitat privada, a la persona titular. 

Article 8. Contingut del Pla Especial 

El Pla especial consta de la següent documentació: 

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA INFORMATIVA 

DOCUMENT Nº2: NORMATIVA 

DOCUMENT Nº3: PROGRAMA D'ACTUACIONS 

DOCUMENT Nº4: AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

DOCUMENT Nº5: PLANS 

DOCUMENT Nº6: ANNEXOS 

Article 9. Usos i activitats 

1. Dins de l'àmbit d'aplicació del present Pla Especial s'admeten els usos directament relacionats 

amb el transport d'energia elèctrica, amb les condicions de funcionament específiques, regulades a 

la legislació tècnica sobre la matèria. 

2. Els usos previstos pels planejaments urbanístics municipals es podran continuar desenvolupant 

sempre que no siguin incompatibles amb les determinacions d'aquest Pla Especial. 

3. Les infraestructures objecte del present Pla Especial es consideren totes elles d'interès públic. 

CAPÍTOL II.- NORMATIVA ESPECÍFICA 

TÍTOL I.- NORMES GENERALS D'ORDENACIÓ 

Article 10. Instal·lació de les noves torres 

1. Les esplanades de treball al voltant de les noves torres s'hauran de delimitar i ser prou amples 

per permetre les maniobres i treballs dels vehicles pesats. 

2. Marcatge i delimitació de les zones d'actuació al peu de cada suport per restringir l'àrea 

d'ocupació per part de la maquinaria i personal d'obra. 

3. Les fonamentacions dels nous suports es cobriran amb terres fins a anivellar-les. Les restes de 

formigó abocat o escampat es retiraran a un abocador controlat. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6571 - 27.2.20146/23 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14051072-2014



 5

4. Es retirarà la cobertura vegetal del sòl  i es disposarà en monticles de no pas més d'1,5 metres 

d'altura, i en zones planes. Aquesta serà reutilitzada posteriorment en els treballs de restauració de 

les àrees afectades. 

5. A les zones de rius, torrents i rierols on l'afecció sobre la vegetació es recomana que les 

operacions de pas del cable guia es facin a peu, evitant el pas de maquinària i baixant els peus 

arboris estrictament necessaris. 

6. Es donarà un acabat mate als suports per evitar reflexos. 

Article 11. Encreuaments 

Al llarg de l'àmbit del Pla Especial cal garantir les altures mínimes de seguretat establertes a 

l'apartat 5 de l'ITC-lat 07 de Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament 

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries ITC-lat 01 a 09. 

Article 12. Paral·lelismes 

Al llarg de l'àmbit del Pla Especial cal garantir les distàncies horitzontals mínimes de seguretat 

establertes a l'apartat 5 de l'ITC-lat 07 de Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova 

el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i 

les seves instruccions tècniques complementàries ITC-lat 01 a 09. 

Article 13. Titularitat dels terrenys afectats 

1. La titularitat del sòl  serà privada, subjecte al servei de les línies aèries d'alta tensió. 

2. En el projecte d'ampliació de la SE de Solsona, la titularitat de les instal·lacions projectades 

correspondrà a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU, que tindrà la responsabilitat de realitzar 

el pertinent manteniment de la subestació. 

Article 14. Acord amb els propietaris dels terrenys afectats 

1. Es prioritzarà l'ús de camins ja existents, sobre els que es realitzarà un manteniment i millora. 

2. En el cas de ser necessària l'obertura de nous trams de camins, s'hauran de realitzar en llocs 

de mutu acord amb els titulars dels terrenys de manera que resulti una afecció positiva o nul·la en la 

gestió de l'explotació del terreny. 

3. Les esplanades d'obra i altres actuacions també s'hauran de realitzar en llocs de mutu acord 

amb els titulars dels terrenys, de manera que resulti una afecció positiva o nul·la en la gestió de 

l'explotació del terreny. 

4.  En el cas que l'acord amb els titulars dels terrenys no sigui possible, es procedirà a l'expropiació 

dels terrenys necessaris ja que les línies elèctriques es consideren instal·lacions d'interès públic. 
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Article 15. Generació de residus 

1. S'efectuarà una correcta gestió dels residus d'obra. S'emmagatzemaran en un punt 

convenientment preparat per a aquesta finalitat i seran retirats per al seu tractament per gestor 

autoritzat. A tota hora es complirà la normativa establerta per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i terres contaminats i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei reguladora dels residus. 

2. Prèvia a l'execució de les obres, el contractista i delimitarà zones i establirà protocols d'actuació 

per al canvi d'olis i combustibles a la maquinària, així com per a la neteja de les formigoneres, per 

prevenir vessaments accidentals sobre el sòl . 

3. Per a la seva aplicació durant l'execució de les obres, el contractista establirà un protocol 

d'actuació en cas que s'identifiqui algun espai contaminat afectat per l'obra o en cas que aquest 

espai sigui identificat durant l'execució de l'obra. Aquest fet haurà de ser notificat a l'Agència de 

Residus de Catalunya. 

4. Els residus i runes de la construcció que es puguin generar es tractaran d'acord amb el Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Article 16. Regulació del trànsit i marcatge de les zones d'actuació 

1. Durant les obres, es limita la velocitat de la circulació rodada a un màxim de 30 km/h i es 

restringeix a les àrees especialment habilitades per a l'accés a l'obra, a fi de no alterar l'estructura 

edàfica del sòl , prevenir processos erosius i evitar la generació de pols i soroll en nuclis habitats 

propers. 

2. S'haurà de marcar i/o limitar les àrees d'utilització tant per part de la maquinaria com pel 

personal d'obra, per reduir al màxim l'alteració paisatgística de l'entorn, així com les superfícies amb 

vegetació que hagin de ser objecte de les tales selectives. 

Article 17. Seguiment ambiental 

Es farà un seguiment ambiental durant el període d'execució dels treballs d'instal·lació de les línies 

elèctriques a fi i efecte de vetllar pel compliment de les mesures ambientals que es determinen en 

aquest Pla Especial. 

Finalitzades les obres, el promotor presentarà al Departament de Territori i Sostenibilitat l'informe de 

seguiment ambiental de les obres, firmat per la direcció ambiental de l'obra, verificant el compliment 

de les mesures correctores i les condicions establertes en el Pla Especial. 
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Article 18. Llicència urbanística 

1. L'autorització de les obres per a la instal·lació de les infraestructures del present Pla Especial i 

els usos previstos, està subjecta a la tramitació prèvia de la llicència urbanística municipal, tal com 

estableix l'Article 47.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'Urbanisme. 

2. Així mateix serà d'aplicació el disposat als instruments de planejament municipal vigents en els 

termes municipals afectats en com a sol·licitud de llicència urbanística. 

Article 19. Planejament urbanístic municipal vigent i planificació territorial 

1. Aquest Pla Especial i la seva normativa es redacten respectant els instruments de planejament 

urbanístic (general i de desenvolupament) vigents afectats en cada un dels municipis en els quals 

s'implanta la infraestructura, sent aquests instruments els següents: 

▪ Olius: Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament (aprovat el 

19/01/2006 i publicat el 24/03/2006). 

▪ Solsona: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Solsona (aprovat el 

17/12/2008 i publicat el 06/04/2009). 

▪ LLadurs: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lladurs (aprovat el 

16/05/2011 i publicat el 07/10/2011). 

▪ Ribera d'Urgellet: Normes de Planejament Urbanístic dels municipis sense 

planejament de l'Alt Pirineu i Aran (aprovades el 19/04/2010 i publicades el 

17/05/2010). 

▪ Sant Mateu de Bages: Planejament general Normes subsidiàries tipus a i tipus b. 

Data aprovació 28/09/1988 i data publicació: 11/01/1989. 

▪ Súria: Planejament general Revisió-adaptació normes subsidiàries Data aprovació: 

21/01/2003 i data publicació: 06/05/2003. 

▪ Callús: Planejament general Revisió pla general ordenació urbana municipal. Data 

aprovació: 28/10/1998 i data publicació: 17/12/1998. Text refós normes 

urbanístiques planejament general. Data aprovació: 16/03/2005 i data publicació: 

06/05/2005. 

2. Quant al Planejament supramunicipal, el Pla Especial respecta les qualificacions i la normativa 

definida als següents instruments de planejament afectats en vigor: 

▪ Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, amb aprovació definitiva el 16 de 

setembre de 2008. 
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▪ Pla Territorial Parcial de l'Alt Pirineu i Aran, amb aprovació definitiva el 25 de juliol 

de 2006. 

3. Aquest Pla Especial minimitza les afectacions a les zones no urbanitzables, regularitzades pels 

diferents planejaments municipals, i no canvia cap catalogació de sòl . 

TÍTOL II.- ACTUACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT 

Article 20. Normes generals 

1. Els titulars de la línia elèctrica són els responsables de mantenir un control sobre la vegetació 

mitjançant podes i tales selectives per garantir a tota hora les distàncies reglamentàries i de 

seguretat. 

2. Els treballs de neteja i manteniment de la línia elèctrica són els que estableix el Decret 

268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesurades de curtes periòdiques i selectives de 

vegetació a la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció 

d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions, així com el Reial Decret 223/2008. 

Article 21. Distàncies reglamentàries i de seguretat 

Cal complir estrictament les distàncies reglamentàries i de seguretat (respecte al gàlib horitzontal i 

vertical) definides pel Decret 268/1996: 

Distàncies dels conductors a la vegetació: 

Distàncies dels conductors a la vegetació: 

• Distàncies verticals (m) en zones amb vegetació de creixement lent: 

a. Gàlib vertical: GV. 

b. Distància reglamentaria i de seguretat: 6. 

c. Creixement vertical de la vegetació:2. 

Total: 8 + GV. 

• Distàncies horitzontals (m) en zones amb vegetació de creixement lent: 

a. Gàlib horitzontal: GH. 

b. Distància reglamentaria: 6. 

c. creixement horitzontal de la vegetació: 1. 

Total: 7 + GH. 

• Distàncies verticals (n-t) en zones amb vegetació de creixement ràpid: 

a. Gàlib vertical: GV. 

b. Distància reglamentaria i de seguretat 6 

c. Creixement vertical de la vegetació: 3. 

Total: 9 + GV. 
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• Distàncies horitzontals (m) en zones amb vegetació de creixement ràpid: 

a. Gàlib horitzontal: GH. 

b. Distància reglamentària: 6. 

c. Creixement horitzontal de la vegetació: 1,5. 

Total: 7,5 + GH. 

• Distàncies a l'entorn dels suports (de gelosia metàl·lic) 

Distància en el sentit de la línia (rn): 3. 

Distancia en el sentit perpendicular a la línia (m): 3 + LC (longitud de la semicreu més 

llarga). 

Article 22. Criteris de neteja i manteniment 

Els criteris de neteja i manteniment de la línia elèctrica són els establerts al Decret 268/1996; de 

totes les determinacions del Decret esmentat, el Pla especial incideix particularment en les 

següents: 

1. Com a norma general, la neteja es realitzarà mitjançant la poda selectiva, sense que l'espècie 

vegetal sofreixi danys que impedeixin la seva viabilitat. 

2. La tala d'arbres o arbustos per al manteniment de les distàncies reglamentàries només es 

realitzarà en aquells casos en els quals la poda no sigui possible i s'efectuarà sempre arran de sòl . 

3. En els suports, l'eliminació de la vegetació (arbres, arbustos, bardisses i herbes) serà completa. 

S'evitarà deixar el sòl  descobert de vegetació per evitar la presència de fenòmens erosius. 

4. Les restes de la tala i poda, així com les restes de vegetació morta i seca que hi hagi a la zona 

es tractaran d'acord amb les opcions següents: 

• Triturat fins a obtenir restes menors de 30 cm i repartiment uniforme sobre el terreny. En 

cap cas no romandran restes sobre la vegetació de la zona. 

• Transport de les restes a cremadors controlats, centrals tèrmiques i plantes de 

compostatge, central d'aprofitament de biomassa o similar on els hi aplicarà un tractament 

adequat. 

• Crema controlada degudament autoritzada. 

Article 23. Ús de productes fitosanitaris 

1. En tot l'àmbit d'aplicació es prohibeix la utilització de productes fitosanitaris per a les actuacions 

inicials de neteja. 

2. L'ús de productes fitosanitaris per a les actuacions de manteniment de la línia elèctrica haurà 

de ser justificat degudament. 
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Article 24. Períodes d'actuació 

Els treballs de neteja i manteniment es realitzaran fora de l'època d'alt risc d'incendi forestal (15 de 

juny al 15 de setembre), d'acord amb l'establert al Decret 64/1995. 

Article 25. Pla Triennal d'actuacions 

Els titulars de la línia elèctrica han de presentar a la Direcció General del Medi Natural un pla 

triennal d'actuacions en el qual s'especificaran els treballs necessaris de neteja i manteniment de la 

línia, en compliment de l'article 5.1 del Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 

d'incendis forestals. 

TÍTOL III. XARXA HIDROGRÀFICA 

Article 26. Definició 

La xarxa hidrogràfica constitueix el conjunt de cursos d'aigua superficials existents presents en 

l'àmbit del Pla Especial. 

Article 27. Distàncies de seguretat 

Hauran de guardar-se les distàncies de seguretat per a la instal·lació establertes en el Reial decret 

Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d'Aigües i el Real decret 

849/1986, d'11 d'abril pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, al costat de la 

seva modificació realitzada pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el 

Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

S'hauran de guardar les distàncies tant en encreuaments com en paral·lelismes que es fixen en el 

5.11 de l'ITC-lat 07 del RD 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries ITC-lat 01 a 09. 

L'article 127 del Real decret 849/1986, d'11 d'abril pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic estableix que en tots els encreuaments l'altura mínima en metres sobre el nivell assolit per 

les màximes avingudes es deduirà de les normes que a aquests efectes tingui dictades sobre 

aquest tipus de gàlibs el Ministeri d'Indústria i Energia, respectant sempre com a mínim el valor que 

es dedueix de la següent fórmula: 

H = G +2,30 +0,01 O 

En la que H serà l'altura mínima en metres, G tindrà el valor de 4,70 per a casos normals i de 10,50 

per a encreuaments d'embassaments i rius navegables, i O serà el valor de la tensió de la línia 

expressada en quilovolts. 
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Article 28. Autoritzacions 

1. Serà necessari sol·licitar autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la ubicació de 

qualsevol infraestructura sobre el Domini públic hidràulic que s'hagi de projectar i s'haurà de 

dimensionar d'acord amb els criteris tècnics de la guia de Recomanacions per al disseny 

d'infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials, editades per aquesta Agència en data de 

gener de 2004. 

2. Serà necessari sol·licitar autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per creuar els 

cursos afectats per la línia, d'acord amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

3. S'hauran d'obtenir autoritzacions d'obres expresses emeses per les corresponents 

demarcacions territorials de l'Agència Catalana de l'aigua (Barcelona i Lleida). Entre la 

documentació per a l'obtenció de l'autorització s'inclourà: 

a) Una referència a les condicions d'inundabilitat de l'àrea d'implantació del projecte. 

b) No s'instal·laran suports a les zones de risc d'avingudes. En el supòsit de sigui 

imprescindible ubicar suports en aquestes zones, es justificarà degudament i es 

detallaran les mesures per garantir la seguretat preservant la dinàmica fluvial i les 

condicions ambientals. 

c) En el supòsit que les fonamentacions dels suports es projectin sobre un aqüífer 

subterrani, hi haurà justificar-se la tipologia de la fonamentació, la previsió d'afecció i 

les mesures per minimitzar l'impacte resultant. 

d) La justificació del compliment de l'article 127 del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril 

pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic quant a distàncies en cada 

encreuament fluvial. 

e) Les mesures emprades per evitar la contaminació de les aigües, tant superficials 

com subterrànies. 

4. En cas que l'obertura de nous vials o accessos impliqui la tala d'espècies arbòries serà 

necessària autorització expressa de l'Àrea de Medi Natural provincial. 

TÍTOL IV.- XARXA VIÀRIA 

Article 29. Definició 

Comprèn tots els espais i instal·lacions reservats al traçat de la xarxa viària i exclusivament dedicats 

a l'ús de vialitat. 
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Article 30. Tipologia 

La xarxa viària ve relacionada per les següents tipologies de vies: 

a) Xarxa viària bàsica: Està formada per les carreteres comarcals i locals. 

b) Xarxa viària veïnal: Formada per les carreteres veïnals. 

c) Xarxa viària rural: Formada pels camins, pistes forestals i senders. 

Article 31. Distàncies de seguretat 

1. Cal garantir la distància horitzontal de seguretat (1,5 vegades l'altura del suport) entre els 

suports i la xarxa viària bàsica i veïnal tal com estableix el punt 5 de l'ITC-lat 07 de Reial Decret 

223/2008. 

2. Cal garantir una distància mínima de 5 metres entre els suports i els marges dels camins rurals 

perquè els suports no siguin un impediment per una possible ampliació de la xarxa viària rural. 

Article 32. Obertura d'accessos per a construcció i manteniment 

1. S'utilitzaran els accessos existents pels treballs d'instal·lació i manteniment de la línia, evitant 

sempre que sigui tècnicament possible, l'obertura de nous camins. 

2. Per a l'obertura i/o modificació d'accessos s'haurà de presentar a les administracions que el 

requereixin un projecte tècnic on es reflecteixin les característiques tècniques del vial, les actuacions 

a realitzar per modificar o obrir el camí, el manteniment del mateix durant l'obra i les mesures 

correctores a realitzar quan el camí s'esdevingui en desús. 

3. Durant les obres s'haurà de mantenir l'accés als camps de cultiu i propietaris i una vegada 

acabades les obres, serà necessari executar els treballs de restauració morfològica i revegetació, 

així com de restitució de tots els passos tallats, per garantir la permeabilitat del territori. 

4. L'accés a la S.E. Solsona es realitzarà per vies transitables actualment, sense necessitat d'obrir-

ne altres de nous. La carretera 149-a, amb origen a Solsona limita amb la parcel·la on s'ubica la 

subestació. 

5. L'accés a la S.E. Solsona queda restringit a personal prèviament autoritzat. 

TÍTOL V. NORMES GENERALS DE PROTECCIÓ 

Article 33. Protecció de la fauna 

1. La planificació i programació dels treballs constructius haurà de considerar els cicles biològics 

de la fauna, evitant sempre que es pugui, l'època de reproducció de la majoria d'aus i vertebrats. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6571 - 27.2.201414/23 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14051072-2014



 13

2. Serà necessària la instal·lació de dispositius anticol·lisió, salvaocells i antielectrocució sempre 

que sigui necessari, així com el compliment de la resta de mesures de protecció de les aus 

establertes al Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen les mesures per a la 

protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió. 

3. A la zona d'actuació a prop del riu Cardener s'evitarà qualsevol actuació que suposi afecció 

sobre l'hàbitat de la llúdria. 

Article 34. Distància de seguretat 

Les distàncies mínimes entre els conductors de la línia elèctrica i els edificis o construccions seran 

les que estableix el Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer en el seu apartat 5.12 de l'ITC-lat 07. 

Article 35. Protecció d'elements botànics d'interès 

1. Es vetllarà per la integritat de les espècies botàniques rares, vulnerables, endèmiques o 

protegides que es puguin detectar en el transcurs dels treballs d'execució de l'obra com durant els 

treballs de tala i poda periòdica de la vegetació sota línia. 

2. Durant l'execució de les obres es tindran en compte els hàbitats d'interès comunitari en les 

zones de projecte, especialment a les zones d'instal·lació de suports, d'accessos a la zona d'obres i 

els corresponents a les masses forestals que envolten la SE Solsona. 

Article 36. Protecció del patrimoni geològic 

Les tasques d'instal·lació la línia elèctrica seran el màxim d'acurades amb el medi geològic i la 

morfologia del terreny. 

Article 37. Protecció del paisatge 

1. La implantació d'una infraestructura d'aquest tipus sobre un determinat territori comporta un 

impacte paisatgístic a avaluar i a prendre en consideració, bàsicament en l'emplaçament definitiu 

dels suports. 

2. Queda prohibida, sempre que sigui possible, la instal·lació de suports on se sobrepassin les 

línies de força del paisatge, és a dir, en carenes, turons, colls i zones de relleus accidentat. 

3. En cas de sigui necessària la il·luminació exterior en les fases de construcció s'ha de complir la 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental per a la protecció del medi nocturn així com les 

següents condicions: 

- Les làmpades han de ser preferentment de vapor de sodi. 

- Els pàmbols instal·lats no poden emetre fluix radiat per sobre del pla horitzontal; si ho 

fan, el fluix d'hemisferi superior instal·lat ha de ser com a màxim del 5%. 
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- No s'ha de produir il·luminació intrusa en superfícies verticals, si ho fa, el valor màxim 

ha de ser de 5 lux. 

5. S'anirà amb compte en la restauració del terreny afectat per la instal·lació dels nous suports. 

6. Es conservarà la vegetació ecològicament destacables, com els HIC, corresponents a les 

masses forestals que envolten la SE Solsona. 

7. El tancament perimetral de les subestacions, es realitzarà amb unes característiques que 

segueixin la naturalesa de l'actual. 

8. En acabar les obres i els treballs de neteja, es realitzarà la recollida i gestió de les restes de 

l'obra i residus i es restauraran les àrees alterades en l'execució de les obres. 

Article 38. Protecció del patrimoni cultural 

1. Si es trobés algun indici de la presència de jaciments arqueològics es paralitzaran de forma 

immediata les obres i s'avisarà l'administració competent. 

2. Queda prohibida la destrucció d'elements propis de l'arquitectura tradicional de la zona. Si per 

qualsevol motiu es fessin malbé, es procedirà a la seva correcta restauració. 

3. D'acord amb la normativa vigent, si durant l'execució de l'obra es troben restes o objectes amb 

valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l'obra, paralitzaran immediatament els 

treballs, prendran les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicaran el 

descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura per valorar la troballa 

(article 52.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català). 

4. Atès la proximitat a jaciments arqueològics en algunes actuacions, durant l'execució de les 

obres es realitzarà un seguiment arqueològic de les mateixes amb la participació d'un arqueòleg 

amb la corresponent autorització. 

Article 39. Protecció del medi físic 

1. Quant als accessos, s'ha d'aprofitar la xarxa de camins i pistes forestals ja existents. Si no és 

possible i s'han d'obrir de nous, el seu traçat es dissenyarà tenint en compte la pendent i la 

naturalesa del terreny, ja que es poden originar processos erosius del sòl . 

2. En cap cas, la maquinària d'obra no circularà pel curs de rius i torrents. Així mateix està 

estrictament prohibit modificar la morfologia de cursos fluvials que es puguin veure afectats pel pas 

de la línia elèctrica. 

3. Es requereix i sobretot en períodes secs, regar periòdicament els accessos, vials i esplanades 

per on transita la maquinària d'obra, a final i efecte que les partícules en suspensió no suposin un 

perjudici a les persones i a la vegetació més pròxima. 
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4. El material de les fonamentacions no portarà elements susceptibles de produir contaminació 

per lixiviació, o per altres vies de transmissió. En cas que algun element tingui elements 

contaminants, les tasques de manteniment i instal·lació s'hauran de portar amb una cura extrema 

per evitar possibles vessaments d'oli. 

Article 40. Protecció dels cultius 

1. A les parcel·les de cultiu, l'àrea d'afecció dels treballs de construcció de la línia quedarà 

clarament abalisada. En cap cas, la maquinària d'obra no circularà per les zones que no estiguin 

delimitades. 

2. Si durant els treballs constructius es produeixen desperfectes o es danyen infraestructures 

associades a les tasques agrícoles (destrucció de marges, xarxa de canals de reg, etc.), es 

procedirà a la seva correcta restauració. 

3. Caldrà tenir una acurada execució i en cap cas l'activitat no haurà d'afectar negativament: 

• Al normal desenvolupament dels cultius i collites de les finques veïnes. 

• Els camins municipals d'ús públic i camins particulars de serveis agraris. 

• Les finques veïnes quant a la morfologia dels talussos resultants, per evitar regueres. 

• Les aigües de drenatge hauran de ser conduïdes, mitjançant rases de drenatge natural a 

la riera, fora de la finca i aquestes aigües no hauran d'afectar les finques veïnes. 

• La qualitat de l'aigua, per les possibles afeccions als cultius, pous i mines d'aigua. 

4. Caldrà integrar el màxim possible les instal·lacions amb l'entorn agrari, per minimitzar el seu 

impacte. Aquesta integració s'aconseguirà limitant l'ocupació permanent de la infraestructura sobre 

cultius a la mínima necessària i respectant al màxim les àrees productives durant les operacions de 

manteniment que es duguin a terme. 

5. L'entorn de l'ampliació de la SE Solsona, compost per terrenys de cultius en explotació no 

formarà part de l'àmbit d'actuació, quedant fora del tancament definit per les obres. 

Article 41. Protecció de la hidrologia 

1. Adoptar totes les mesures necessàries per evitar contaminar les aigües superficials i/o les 

aigües subterrànies (tant durant l'execució de les obres com durant l'explotació de les instal·lacions). 

2. No efectuar accions sobre el medi físic o biològic afecte a l'aigua, que constitueixin o puguin 

constituir una degradació del mateix. 
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3. Si amb les obres i instal·lacions s'afectessin directament a cursos públics i/o les seves zones de 

policia (creuant-les amb línies elèctriques aèries o subterrànies, o amb camins de servei, etc.), cal 

disposar, prèviament, de l'autorització corresponent per part de l'organisme de conca. 

4. Per a qualsevol aprofitament d'aigües, cal disposar, prèviament, de la corresponent autorització 

d'aprofitament o de la concessió d'aigües. Per efectuar qualsevol abocament a curs, directe o 

indirecte, cal disposar, prèviament, de la corresponent autorització d'abocament d'aigües residuals. 

5. Complir l'article 127 del RDPH quant a l'altura mínima dels cables sobre els cursos, en cas que 

les línies elèctriques travessessin qualsevol curs públic. 

6. No acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualssevol, que sigui la seva naturalesa i el 

lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de 

degradació de l'entorn. 

Article 42. Protecció contra incendis 

1. Es respectaran les condicions establertes en la legislació vigent i en tot cas les establertes al 

decret 64/1995 de 7 de març durant l'execució de les obres, independentment de l'època de 

l'any en què es realitzin. 

2. Previ a l'inici de les obres, s'enviarà a la Direcció General de Protecció Civil el pla d'actuacions 

en matèria de prevenció d'incendis a incloure dins del Pla de Vigilància i Seguiment Ambiental 

de l'obra. 

3. En el cas que durant les tasques d'execució d'obra es produís qualsevol incidència relacionada 

amb risc d'incendis o amb altres aspectes de la seguretat, es notificarà de manera immediata al 

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112. 

4. Per al projecte AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ NOU TRANSFORMADOR, NOVA LÍNIA 

ADRALL DE 110 kV, TERME MUNICIPAL D'OLIUS (PROVÍNCIA DE LLEIDA), les instal·lacions 

de protecció compliran amb el RD 1942/93, Reglament d'instal·lacions de protecció contra 

incendis, així com tota la legislació que la complementa, junt amb el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres 

de Transformació i Instruccions Tècniques Complementàries associades. 

5. Es prestarà especial atenció al compliment de les mesures de prevenció contra incendis en els 

municipis declarats com d'alt risc d'incendi. 

Article 43. Autoritzacions 

1. Seran de compliment obligat totes les condicions exposades als informes d'autorització dels 

diferents organismes consultats a l'hora de tramitar tots els expedients necessaris per l'aprovació de 

la instal·lació de les infraestructures. 
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2. Així mateix, també seran de compliment obligat totes les condicions exposades a l'Article 52 de 

la present normativa. 

3. Finalitzades les obres, el promotor presentarà al Departament de Territori i Sostenibilitat 

l'informe de seguiment ambiental de les obres, firmat per la direcció ambiental de l'obra, verificant el 

compliment de les mesures correctores i les condicions establertes en el Pla Especial. 

Article 44. Mesures preventives, correctores i compensatòries 

Es compliran totes les mesures preventives, correctores i compensatòries redactades dins de la 

documentació ambiental que correspon a cada projecte, per minimitzar els efectes negatius de les 

infraestructures projectades sobre el medi, així com les mesures addicionals exposades a l'Article 

52 de la present normativa. 
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CAPÍTOL III. ZONIFICACIÓ I SERVEIS 

Article 45. Serveis 

1. Es defineix la zona de servei de vol com la franja de terreny definida per la projecció sobre el 

sòl  dels conductors extrems, considerats aquests i les seves cadenes d'aïllament en les condicions 

més desfavorables, sense contemplar cap distància addicional. 

2. A les zones de servei de vol es mantindran els usos contemplats en el planejament urbanístic 

vigent sempre que siguin compatibles amb les determinacions establertes al Reial Decret 223/2008, 

de 15 de febrer, pel que s'aprova el Reglament sobre condiciones tècniques i garanties de seguretat 

en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-lat 01 a 09. 

Article 46. Catalogació dels terrenys afectats 

Els terrenys inclosos dins de l'àmbit del Pla Especial corresponents al projecte d'AMPLIACIÓ DE LA 

SUBESTACIÓ NOU TRANSFORMADOR, NOVA LÍNIA ADRALL DE 110 kV, TERME MUNICIPAL 

D'OLIUS (PROVÍNCIA DE LLEIDA), estan qualificats com Sistemes de Serveis Tècnics (SST). La 

resta de terrenys es troben catalogats com a Àrea d'Influència. 

Article 47. Identificació de zones 

1. El Pla Especial estableix dues àrees d'ordenació per regular els usos de l'àmbit del pla: 

sistema de serveis tècnics i àrea d'influència. Aquests hauran d'estar en tot cas en concordança 

amb els que determinin els instruments d'ordenació municipal i supramunicipal vigents l'àmbit 

d'aplicació del qual comprengui el present Pla Especial. 

2. A cada zona són d'aplicació, a més de les determinacions de caràcter general del Pla Especial, 

aquelles altres específiques que s'estableixen a continuació. 

Article 48. Sistema de serveis tècnics 

1. Són terres destinats a sistema de serveis tècnics, sol els corresponents a la superfície 

d'ocupació de l'ampliació de la SE de Solsona, definida a l'Article 2.2. 

2. No podran autoritzar-se, en aquest espai, usos que no estiguin directament relacionats amb el 

sistema de serveis tècnics vinculats a les infraestructures elèctriques. 

Article 49. Àrea d'influència 

1. Inclou la superfície compresa dels 25 m en cada costat de la línia elèctrica. 

2. En aquestes àrees es podran mantenir els usos actuals sempre que siguin compatibles amb els 

usos directament relacionats amb la xarxa de transport elèctric. 
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3. Es permet la millora i adequació de la xarxa viària per executar els treballs d'instal·lació i 

manteniment de la línia elèctrica. Qualsevol actuació en relació a la xarxa viària, està determinada 

pels criteris esmentats en el títol IV de la present Normativa. 

Article 50. Qualificació del sòl  dels Projectes de les Línies Aèries d'Alta Tensió 

Els terrenys afectats per les Línies Aèries d'Alta Tensió, mantindran la classificació actual del sòl , ja 

que les instal·lacions projectades són d'interès públic tal com estipula l'article 47 del Decret 1/2010, 

de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (modificat per l'Article 24 de la 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme). 

Article 51. Qualificació del sòl  del Projecte d'Ampliació de la SE de Solsona 

Els terrenys afectats per l'ampliació de la SE Solsona, qualificaran el sòl  amb la naturalesa de 

serveis tècnics, limitant-se a la zona d'ocupació de les noves instal·lacions, i no a altres terrenys 

utilitzats durant la construcció de les mateixes. 
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CAPÍTOL IV. ARTICULACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Article 52. Articles complementaris 

A més del disposat en la present Normativa, s'atendran totes les prescripcions descrites en el 

Projecte Tècnic i la resta de documentació i informes derivats de la tramitació seguida pel projecte. 

S'atendran les prescripcions que pot establir l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental del 

Departament de Territori i Sostenibilitat en relació amb l'anàlisi del present Pla Especial com de la 

tramitació ambiental corresponent a cada projecte. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera 

1. D'acord amb el que disposa l'article 83.1 del Decret 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme, l'aprovació inicial i l'aprovació provisional del present Pla Especial corresponen a 

la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya. 

2. El Pla Especial Urbanístic s'ha de posar a informació pública per un 

termini d'un mes. Una vegada acabat el termini d'informació pública, hi ha 

sotmetre's, també per un mes, al tràmit d'informació als ens locals compresos en l'àmbit territorial 

respectiu. 

3. Simultàniament al tràmit d'informació pública del Pla Especial Urbanístic, 

ha de sol·licitar un informe als departaments interessats i als organismes afectats 

per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat 

que una disposició n'autoritzi un més llarg. 

4. L'aprovació definitiva d'aquest Pla Especial, d'acord amb l'article 79 del Decret 1/2010, 

correspon al conseller o a consellera de Territori i Sostenibilitat. 
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