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el DOGC núm. 8746 de 6 de setembre de 2022 ha publicat “l’edicte de 10 d’agost de 2022, 
sobre l’acord d’aprovació inicial del pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles 
de Malgrat de Mar a alcanar per part de la Comissió de Territori de Catalunya”.

el pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a alcanar 
aprovat inicialment afecta els termes municipals de Malgrat de Mar, Santa Susanna, pineda 
de Mar, Calella, Sant pol de Mar, Caldes d’estrac, Sant Vicenç de Montalt, Mataró, Vilassar de 
Mar, premià de Mar, el Masnou, Sitges, Sant pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cu-
nit, el Vendrell, Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, altafulla, Tarragona, Vila-seca, Salou, 
Cambrils, Vinyols i els arcs, Mont-roig del Camp, l’ametlla de Mar, amposta i alcanar.

el pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar 
a alcanar analitza els instruments de planejament urbanístic municipal vigents pel que fa 
als sòls d’extensió urbana (sòls que el planejament ha previst pel creixement, que són ex-
tensions del teixit urbà existent, o nous sòls aïllats), que no han iniciat la transformació 
urbanística (és a dir, que es troben en situació bàsica de sòl rural) i també aquells en que 
aquesta transformació es va iniciar però no es va arribar a consolidar i es troben fora de 
termini, d’aquells municipis amb planejament general no adaptat al pTp corresponent, per 
tal de copsar-ne la sostenibilitat urbanística i l’adaptació al planejament territorial – pel que 
fa al sistema d’assentaments- i la normativa sectorial, i valora i proposa l’actuació a aplicar-hi 
més adequada.
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16:00 - 16:15 Recepció i entrega de la documentació

16:15 - 16:45 Presentació de la sessió

Sr. agustí Serra
Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i arquitectura 
del Departament de la Vicepresidència i de polítiques Digitals i Terri-
tori de la Generalitat de Catalunya

Sr. Xavier Vilajoana
president de l’apCe

16:45 - 17:30 Aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió 
dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar.

Sr. agustí Serra
Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i arquitectura 
del Departament de la Vicepresidència i de polítiques Digitals i Terri-
tori de la Generalitat de Catalunya 

Sra. Maria Rosa Vilella
Subdirectora General d’estratègies Territorials i paisatge del Depar-
tament de la Vicepresidència i de polítiques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya

Sr. Daniel Roig
president Comissió Territorial de Tarragona de l’apCe

Sr. Josep Donés
Secretari General Tècnic de l’apCe

17:30 - 18:00 Col·loqui
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