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Tres pobles,
un municipi

salvador illa i roca / Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL Parlem clar sobre Can Massaguer

El passat 28 de setembre, es va reunir el ple de

l’Ajuntament, en sessió extraordinària sol·licita-

da pel grup municipal de CiU, per debatre la

sentència 486 de la secció tercera de la Sala con-

tenciós administrativa del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya (TSJC). Segons aquesta

sentència, el Pla General d’Ordenació Urbana

(PGOU) de la Roca del Vallès és declarat vàlid

però ineficaç. Per tal de donar tota la informació

de què l’Ajuntament disposa respecte aquest

assumpte, que està tenint un ampli ressò als mit-

jans de comunicació, publiquem aquest butlletí

especial on abordem, de la manera més planera

possible, un assumpte complex i de contingut

eminentment jurídic que afecta no només a la

Roca del Vallès sinó a tot Catalunya. 

la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes

> dossier
El règim de publicació 
del planejament urbanístic
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>  Dossier

Des que la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local (LRBRL), va establir el
deure de publicar les normes dels plans urba-
nístics, el règim de publicació del planejament
ha estat objecte de diverses modificacions
legislatives, que han generat interpretacions
divergents per part de les autoritats urbanísti-
ques i dels mateixos òrgans jurisdiccionals. En
l’actualitat, la doctrina jurisprudencial sosté
gairebé de forma unànime que la Llei 7/1985
abans esmentada obliga a publicar les normes
dels plans urbanístics, amb independència que
hagin estat aprovats definitivament pels ajunta-
ments o per les autoritats autonòmiques, decla-
rant-se ineficaços els plans aprovats que no
s’hagin publicat. 
El punt d’inflexió d’aquesta problemàtica arriba
amb la publicació de la Llei 2/2002 de 14 de
març, d’urbanisme de Catalunya (LU). Segons
aquesta, l’executivitat dels plans aprovats per
les autoritats autonòmiques està condicionada
a la publicació íntegra de les seves normes.
Malgrat que la LU deixa clar aquest condiciona-
ment, no resol els problemes generats per la
pràctica doctrinal que esmentàvem anterior-
ment. Així, els plans aprovats per les autoritats
catalanes entre l’entrada en vigor de la LRBRL,
l’abril del 1985, i la LU, el juny de 2002, també
estaven obligats –segons la doctrina dominant
en aquest moment-, a publicar les seves nor-
mes, motiu pel qual els tribunals declaren

vàlids, però ineficaços els plans aprovats sense
haver complert l’esmentat deure de publicació. 
El nombre de veredictes d’aquesta naturalesa
està creixent de manera preocupant i amenaça
amb deixar sense efecte el planejament aprovat
a tot Catalunya -no només a la Roca del Vallès-,
en els darrers 20 anys. La inseguretat jurídica
que generen les sentències que declaren la ine-
ficàcia dels plans urbanístics que no han publi-
cat les seves normes, s’agreuja pel fet que són
cada vegada més nombroses les sentències que
declaren nuls de ple dret els plans derivats o els
instruments o actes d’execució, aprovats en
desenvolupament de plans declarats ineficaços.
Aquesta nul·litat impedeix la seva posterior
consolidació mitjançant la publicació de les nor-
mes del pla de cobertura. 
La superposició d’aquestes dues interpreta-
cions pot arribar a afectar tot el planejament
aprovat a Catalunya des del 1985 fins el 2002 i
pot tenir com a conseqüència deixar sense
ordenació urbanística a la quasi totalitat de
territori de Catalunya. La xifra de 18.113 figures
de planejament tramitades des del 1985 eviden-
cia la magnitud del problema. 
Ja hem dit que la posició jurisprudencial no està
prou definida ni és unànime. Hi ha nombroses
sentències que salven l’executivitat dels plans
generals. Segons aquestes, fins i tot en el cas
d’admetre que els plans aprovats estiguessin
sotmesos al deure de publicació de les seves

normes, l’absència de publicació no determina-
ria una ineficàcia absoluta, sinó que el pla des-
plegaria els seus efectes.

La posició del TSJC
Cal fer esment especial a la jurisprudència con-
tradictòria del TSJC sobre el tema de la publica-
ció de plans generals municipals. El TSJC, en
nombroses sentències, fins ara havia defensat
que per a l’executivitat dels plans generals era
suficient amb la publicació de l’acord d’aprova-
ció definitiva per part de la Generalitat de
Catalunya. El Tribunal Suprem tampoc ha man-
tingut una postura unànime en aquest assump-
te, però la sentència de 12 de novembre de 2001,
referida al Pla Parcial del Ramassar, de les
Franqueses del Vallès, es pronuncia sobre la
necessitat de publicar íntegrament les normes
urbanístiques al Butlletí Oficial de la Província
(BOP). Davant d’aquesta sentència del Tribunal
Suprem, es produeix una inflexió en la juris-
prudència del TSJC. En la seva sentència de 17
de juliol de 2003, que declara la nul·litat del pro-
jecte de reparcel·lació de la UA-5 de la Roca del
Vallès, accepta la jurisprudència del Tribunal
Suprem i indica que les normes del planejament
s’han de publicar al BOP, quan fins aquell
moment havia defensat que les tesis del
Tribunal Suprem no eren aplicables a Catalunya,
per tenir la Generalitat competències exclusi-
ves en urbanisme. El mateix TSJC aplica, però,

> Una problemàtica que afecta a tot
El règim de publicació del planejament ha estat objecte de diverses modificacions
legislatives, que han generat interpretacions contradictòries per part dels tribunals. El
municipi de la Roca del Vallès, a l’igual que la gran majoria de municipis de Catalunya, un
cop va aprovar el seu PGOU el 1991, va seguir la línia mantinguda per la Generalitat de
Catalunya, que aconsellava no publicar íntegrament el planejament, sinó només  >>>
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en d’altres sentències posteriors a aquesta de
17 de juliol de 2003, un criteri diferent que, tot
i obligant a la publicació de les normes urba-
nístiques al BOP, permet la convalidació mit-
jançant aquesta publicació de tots els actes
fets a l’empara de les mateixes normes.  

La sentència de Can Massaguer no és
ferma
En aquest marc descrit, i tornant al motiu que
va portar a la convocatòria de la sessió plenà-
ria extraordinària del passat 28 de setembre,
la sentència 486 de la secció tercera de la
Sala del contenciós administratiu del TSJC
declarava nul el projecte de compensació del
Pla Parcial SPI-3 del sector de Can
Massaguer, i declarava la fermesa de la
sentència. L’Ajuntament de la Roca del Vallès
va interposar un recurs de súplica davant el
TSJC, demanant la nul·litat de les actuacions
fetes fins a la data i interposant un recurs de
cassació davant el Tribunal Suprem. El passat
1 d’octubre es comunicava a l’Ajuntament
l’acceptació del recurs de cassació, principal
pretensió del consistori. La segona petició, la
de nul·litat, secundària en l’estratègia de
defensa jurídica del consistori, no ha estat
admesa pel TSJC. En canvi, el tribunal rebutja
de forma expressa l’execució de sentència
que demanava la part actora per no ser
aquesta encara ferma. //

>  Dossier

Catalunya 
>>> l’acord d’aprovació del mateix. Aquesta tesi també era sostinguda per les
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Però el gir en la
doctrina del TSJC, i la proliferació de sentències contradictòries sobre el mateix
tema, han generat una inseguretat jurídica que pot afectar tot el planejament de
Catalunya entre els anys 1985 i 2002.

Recursos interposats contra l’Ajuntament 

Fins a l’actualitat, hi ha nou recursos contenciós-admi-

nistratius interposats contra instruments de gestió i

planejament de la Roca del Vallès, que detallem a con-

tinuació, i que tenen com a causa de la demanda la no

publicació del Pla General o parcial de cobertura:

1 SPI-3 Can Masseguer: existeixen dos recursos contra

el projecte de compensació.

2 Unitat d’Actuació número 5: existeixen dos recursos

contra el projecte de reparcel·lació

3 SPI-1 Valldeoriolf: existeixen dos recursos contra el

projecte de compensació

4 Modificació del PGOU “Els Maiols-Can Planas”: exis-

teix un recurs contra l’aprovació definitiva de la

modificació del PGOU.

5 UA-6: existeix recurs contra l’acord d’aprovació defi-

nitiva de l’estudi de detall.

6 Contribucions especials Reixac I i Reixac II

Estat dels recursos

Dels recursos contenciós-administratiu interposats,

només en tres han recaigut sentències. 

1. Sentència del TSJC núm. 588/2003, de la secció

tercera de la Sala contenciós-administratiu, de

17 de juliol, que declara nuls i sense efecte l’a-

cord i el projecte de reparcel·lació de la UA-5.

Aquesta sentència no és ferma. Aquesta secció

tercera va donar a l’Ajuntament recurs de cassa-

ció per unificació de doctrina davant el propi

Tribunal, però la sala de cassació d’aquest

mateix tribunal va retornar l’expedient a la sec-

ció tercera de la Sala contenciós-administratiu

per no considerar-se competent, i per tal que

donés a l’Ajuntament el recurs corresponent. 

2. Sentència del TSJC núm. 763/2003, de la secció

tercera de la sala contenciós-administrativa, de

24 d’octubre, que declara nul i sense efeces el

projecte de compensació de Can Massaguer.

Sentència no ferma. El procediment ha estat

declarat nul per no haver-se donat tràmit d’au-

diència a la Junta de Compensació de Can

Massaguer.

2. Sentència del TSJC núm. 486/2004, de la secció ter-

cera de la sala contenciós-administratiu, de 23 de

juny, que declara nul el projecte de compensació de

Can Masseguer. Sentència no ferma. S’ha admès

recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. 

> Els recursos a la Roca del Vallès
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>  El compromís

> L’actuació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de la Roca sempre ha actuat de
bona fe i, en virtut del principi de confiança
legítima, va seguir les indicacions de la nor-
mativa urbanística de Catalunya, de la
Direcció General d’Urbanisme i de la juris-
prudència del propi TSJC. Cap responsable
polític, ni actual ni passat, no ha fet res que
no hagi fet qualsevol altre responsable polí-
tic de qualsevol altre municipi de Catalunya.
L’actuació de l’Ajuntament, com no pot ser
d’una altra manera, es basa en la defensa del
principi de seguretat jurídica, que és el que
veritablement està en joc en aquests proces-
sos i es resumeix en aquests punts:

1. Publicació íntegra del planejament general i
derivat seguint la doctrina dominant en
aquest moment

Segons consta al requadre adjunt, l’Ajuntament
ha publicat la normativa del Pla General i Plans
Parcials per tal de donar seguretat jurídica a
totes les actuacions urbanístiques del municipi
a partir de la data de la publicació, sent el pri-
mer municipi de la comarca en fer-ho.

2. Defensa davant els tribunals

L’Ajuntament de la Roca del Vallès esgota
totes les línies de defensa davant els tribunals,
sostenint la tesi que la publicació dels Plans
Parcials i Pla General convaliden tota l’actua-
ció urbanística feta al municipi. Tant a la juris-
prudència com a la doctrina hi ha elements
que ens fan pensar que pot prosperar aquesta
línia de defensa.

3. Execució de sentència

En darrer terme, si les sentències esdevenen
fermes i se’n demana l’execució, retramitarem
els instruments urbanístics declarats nuls, la
qual cosa, en cap cas, segons la informació amb
què compta el consistori, comportaria l’ende-
rrocament de cap edifici. 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès té plena con-
fiança que el sistema judicial espanyol trobarà
la manera de conjugar el principi de publicitat
de les normes amb el principi de seguretat jurí-
dica, i que serà capaç –com ja s’apunta en algu-
nes sentències–, de trobar una solució que, ade-
quant la jurisprudència del TSJC a la del Tribunal
Suprem, permeti donar validesa a totes les
actuacions urbanístiques realitzades de bona fe. 

En el cas de la Roca, aquestes són les peces que s’han anat publicant durant els darrers anys. 

Dates de publicació dels instruments de planejament de la Roca del Vallès

Instrument Data aprovació definitiva Data publicació

Text refós PGO 20-02-97 i 30-04-97 31-10-2002
Pla Parcial SPR-1 “Can Borrell” 16-09-97 11-07-2003
Pla Parcial SPC-1 “Can Jorn” 09-12-93 12-07-2003
Pla Parcial SPR-3 “Est de Santa Agnès” 12-12-01 i 13-03-02 28-03-2003
Pla Parcial SPM-4 “Vilalba” 28-07-93 i 20-09-00 09-07-2003
Pla Parcial SPI-1 “Valldeoriolf” 09-12-98 i 23-03-00 18-07-2003
Pla Parcial SPI-3 “Ca Massaguer” 20-04-94 18-07-2003
Pla Parcial SPR-5 “Sud de Santa Agnès” 22-09-99 13-08-04
PEMU “Cases Barates” 18-07-01 13-08-04

Les normes dels instruments de planejament aprovats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la
LU han estat publicades íntegrament per la Generalitat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i, una vegada feta aquesta publicació, l’Ajuntament les ha tornat a publicar al BOP.

> Més informació
A la web www.laroca.org, on podeu
consultar els informes jurídics a par-
tir dels quals s’ha elaborat aquest
butlletí especial.

L’Ajuntament esgotarà totes les vies legals al seu abast per donar una sortida
raonable a aquesta situació. En cap cas negociarà cap tipus d’indemnització, ni
caldrà enderrocar res.  Si esgotades les vies no prosperen els recursos, caldrà
retramitar els corresponents instruments urbanístics derivats. 


