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CERTIFICO : Que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 18 de juliol
de 2018, va aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta de l'article 47.2, 11)
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en la redacció
introduïda per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, el dictamen que es transcriu
íntegrament:
“DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ARTICLE 277 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ, RELATIVA A LES DISPOSICIONS SOBRE
HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC AL TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT, REDACTADA PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.
Expedient: 2248-2018-008
Assumpte: aprovació inicial de la Modificació de l’article 277 de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre
habitatge d’ús turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada
pels Serveis tècnics municipals.
Vist el document de la Modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús
turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, redactat pels Serveis
tècnics municipals;
Vist l’informe tècnic i jurídic emès pels Serveis tècnics i jurídics municipals, el 9
de juliol de 2018, que estableix el següent:
“Objecte
L’objecte d’aquest document és la Modificació de la Normativa del Pla General
Metropolità per tal de regular i racionalitzar la implantació dels Habitatges d’Ús
Turístic (HUT) a la ciutat d’Esplugues de Llobregat, per tal d’evitar les
incidències negatives en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i
preservar la convivència pacífica i harmònica entre les persones residents i les
persones que estan de pas temporal per la ciutat.
Davant d’un buit normatiu al Pla general metropolità pel que fa al nou tipus
d’allotjament: l’habitatge d’ús turístic; no inclòs ni definit en els preceptes
relatius als conceptes d’ús d’habitatge i ús residencial, mitjançant aquest
document es modifica l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general
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metropolità per a incorporar-hi el concepte d’HUT, per al terme d’Esplugues de
Llobregat.
Àmbit
L’àmbit d’aquesta Modificació de la Normativa del Pla General Metropolità és la
totalitat del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
Planejament vigent
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El Pla general metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol
de 1976, i publicat el 19 de juliol de 1976.
La regulació general dels usos a la ciutat d’Esplugues correspon al Pla General
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona, a efectes d’executivitat,
el 19 de juliol de 1976, així com les modificacions aprovades posteriorment.
Anàlisi de la proposta
La premissa de partida d’aquesta Modificació és el fet que, ni en el definició del
concepte d’ús d’habitatge de l’article 276, ni en la definició d’ús residencial de
l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, s’inclou el
terme d’habitatge d’ús turístic, com actual forma d’allotjament temporal
vinculada al turisme.
Per tant, davant d’un buit normatiu al Pla general metropolità, mitjançant aquest
document es proposa modificar l’article 277 de les Normes urbanístiques per a
incorporar-hi el concepte d’habitatge d’ús turístic, per al terme d’Esplugues de
Llobregat.
L’objectiu, per tant, d’aquesta Modificació de les Normes urbanístiques del Pla
general metropolità és, precisament, establir una regulació adequada per la
nova tipologia d’allotjament: l’Habitatge d’ús Turístic, que pugui garantir la
compatibilitat de la seva implantació i posada en funcionament, amb la garantia
dels drets i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d’Esplugues de
Llobregat i la preservació del dret de les persones a l’habitatge, al descans, i a
la mobilitat sostenible.
En aquesta regulació, s’introdueixen les condicions que hauran de complir els
habitatges per a poder ser utilitzats com a habitatge d’ús turístic, i els
paràmetres urbanístics als quals hauran de donar compliment.
L’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità defineix
l’ús residencial com aquell ús de les edificacions destinades a allotjaments
comunitaris, com són residències, asils, llars d’ancians, de matrimonis o de
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joventut i a l’allotjament temporal per a transeünts, com poden ser hotels, aparthotels, motels i, en general, els del ram de l’hostaleria.
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En primer terme, per tant, a l’article 277 s’introdueix el concepte i definició
d’habitatge d’ús turístic (HUT), amb una remissió a la definició que d’aquest
concepte en fa la normativa sectorial aplicable, el Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
D’aquesta manera, els HUT serien aquells que són cedits pel seu propietari,
directament o indirectament a tercers, de forma reiterada i a canvi d’una
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada en condicions
d’immediata disponibilitat i amb les condicions que estableix la pròpia
disposició, entenent per estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per
un període continu màxim de 31 dies, dues o més vegades l’any.
Es defineixen els HUT dins del concepte d’ús residencial, en tant en quant la
naturalesa i esperit de la definició que el Pla general metropolità fa d’aquest
concepte respon millor a la naturalesa del tipus d’allotjament dels habitatges
d’ús turístic.
Al punt 3 de l’article, s’introdueixen les condicions que a nivell de paràmetres
bàsics urbanístics, i d’altre tipus, hauran de complir els HUT, considerats com a
ús residencial, i no com a ús d’habitatge.
Es poden destacar les mesures següents:
Els HUT, perquè puguin operar com a tals, hauran de reunir els requisits
establerts al Decret 159/2012, de 20 de novembre, o la normativa que el
substitueixi, i disposar de cèdula d’habitabilitat. No podrà ser ocupat per més
places que les indicades en aquesta cèdula, i se cediran sencers.
Només es podran destinar a Habitatge d’Ús Turístic entitats situades en zones
urbanístiques on l’ús residencial estigui admès.
Per a poder destinar un habitatge a Habitatge d’Ús Turístic (HUT) caldrà
tramitar una llicència de canvi d’ús, i caldrà l’autorització expressa de la majoria
dels propietaris de la comunitat de veïns on s’ubiqui l’Habitatge d’Ús Turístic.
No s’autoritzarà la implantació d’Habitatges d’Ús Turístic en un immoble sotmès
a règim de propietat horitzontal, els estatuts de la comunitat del qual ho
prohibeixin expressament.
No s’admetran canvis d’ús a Habitatge d’Ús Turístic tenint en compte criteris de
densitat.
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Amb l’objecte de protegir i garantir una mobilitat sostenible, no s’admetran
Habitatges d’Ús Turístic en carrers o trams de carrers que no tinguin una
amplada mínima, fonamentat en qüestions de mobilitat.
En aquells edificis que es trobin en situació urbanística de fora d’ordenació, no
s’admetran canvis d’ús per a Habitatges d’Ús Turístic.
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El document justifica que les restriccions a la lliure implantació d’aquest tipus
d’activitat no és discriminatòria, ni desproporcionada, en els termes de l’article 5
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
Fonaments de dret
Vista Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva
2006/123/CE;
Vista la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici, incorpora a l’ordenament jurídic estatal la Directiva
indicada;
Vist el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament
turístic i d’habitatges d’ús turístic;
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general.
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les
excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest
precepte esmenta, relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a
modificacions dels sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments;
modificacions que representin un increment de sostre edificable, de la densitat
de l’ús residencial o la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans
directors.
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal
i dels plans urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de
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ordenació urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic
municipi, corresponen a l’ajuntament corresponent.
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D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i
provisional per part de l’Ajuntament.
En virtut de l’article 103.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme, si, abans d'acabar-se el termini d'un any
de la suspensió potestativa prevista per l'article 73.1 de la Llei d'urbanisme, es
produeix l'acord d'aprovació inicial, l'administració competent ha d'acordar la
suspensió prevista en l'article 73.2 de la Llei d'urbanisme, i els seus efectes
s'extingiran definitivament un cop transcorreguts dos anys des de l'inici de la
vigència de l'acord de suspensió potestativa.
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8
del Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics
de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i
gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació.
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més
llarg.
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència.
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei.

APROVAT
25/07/2018 08:52

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Certificat: Certificat - 2248/2018/8

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ZXE5Q-W7SR4-RMW1C
Data d'emissió: 31 de julio de 2018 a les 12:38:39
Pàgina 6 de 6

ESTAT

El document ha estatsignat o aprobado per :
1.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 24/07/2018 23:28
2.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 25/07/2018 08:52

Conclusions
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Pel que fa a les determinacions de l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, cal
incidir en el fet que la figura que s’analitza es correspon amb una modificació
de planejament general d’un pla plurimunicipal; com és el Pla general
metropolità, si bé la incidència territorial resta circumscrita únicament al terme
d’Esplugues de Llobregat, de tal manera que correspon a aquest Ajuntament
l’aprovació inicial i la provisional del document.
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la
seva aprovació inicial.”
Per tot l’exposat,
ES PROPOSA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació de l’article 277 de les
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions
sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat,
redactada pels Serveis tècnics municipals.
SEGON.- SUSPENDRE tots els actes relacionats amb el règim de comunicació
prèvia, així com l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma,
rehabilitació, ampliació, canvi d’ús i instal·lació d’activitats destinades a les
noves implantacions d’habitatges i/o apartaments de caràcter turístic, a
l’empara dels article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en tot l’àmbit del
municipi d’Esplugues de Llobregat, i l’article 103.1 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES,
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de
Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis,
i a la pàgina web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o
al·legacions.”
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l'advertiment de l'article
206 el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el Vist-i-plau de l'alcaldessa.
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