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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 14 de maig de 2020, sobre una resolució referent al Pla director urbanístic de les activitats de
càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d'Aran.
Exp.: 2018/067068/C
Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen
part del territori d'Aran

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 23 d'abril de 2020, l'assumpte que s'indica a
continuació:
CORREGIR l'errada material detectada en el punt segon de la resolució de data 20 de gener de 2020 que va
aprovar inicialment el Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de
Catalunya que no formen part del territori d'Aran (publicada en el DOGC núm. 8050, de 27.1.2020), de forma
que el redactat final del punt segon queda de la manera següent:
“-2 Suspendre, pel termini d'un any, d'acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació
obligatòria, en els àmbits que resulten del plànol 00. Suspensió de llicències integrat en la documentació
gràfica del pla, la tramitació de plans urbanístics derivats i l'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
que tinguin per finalitat la implantació, ordenació o ampliació d'una activitat de càmping, àrea d'acollida
d'autocaravanes, aparcament d'autocaravanes, caravanes i remolcs tenda, i campaments juvenils. D'acord amb
l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, “Mentre
estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del que estableix l'article
71.2 (actualment 73.2) de la Llei d'urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències
fonamentals en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat”.

Contra la suspensió de tramitació de procediments i llicències acordada en aquesta resolució es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 112.1, 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article
77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà de la seva notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seva notificació o publicació al
DOGC, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri 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 des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén
rebutjat presumptament.
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Barcelona, 14 de maig de 2020

Mercè Albiol i Núñez
Secretària de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya
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