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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
 
Pla de Govern:  2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa 
Pla Departamental: 1.Disposar d'un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i respecti les singularitats i els valors naturals i socials 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'ordenació territorial i urbanística constitueix la base física de la nostra economia, de la nostra qualitat de vida i de la nostra potencialitat com a 
societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen fortament tres paràmetres d'una enorme transcendència per al 
present i el futur del nostre país, com són: l'eficiència i viabilitat econòmica del conjunt, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials més 
valuosos. 
Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions esdevé imprescindible definir una estratègia territorial global i el màxim de compartida 
socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar amb precaució els recursos 
territorials que són essencials per afrontar el futur colꞏlectiu amb les millors condicions; tractar adequadament els territoris singulars; i facilitar i 
promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia; Així mateix les polítiques urbanes tenen un rol destacat en assolir el repte de la 
sostenibilitat social, ambiental i econòmica en els hàbitats urbans. 
 

Població objectiu: 
Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de Catalunya de la qualitat de vida i en l'esfera econòmica en tant que posa les bases per un 
desenvolupament eficient; i ho fa sense descuidar aquells territoris amb dificultats específiques (reequilibri territorial), sense comprometre les 
possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat), i entenent que l'escala humana ha d'emergir com a base sobre la que planificar i dissenyar les 
polítiques territorials i urbanístiques. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'ordenació territorial i l'urbanisme municipal són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica social, ambiental i econòmica. Una 
dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació 
infraestructural (inversions i costos de manteniment), genera sobrecostos vinculats a la mobilitat (consum energètic, emissions atmosfèriques, despesa 
en transport públic) i compromet les potencialitats del territori (fragmentació dels hàbitats, de l'espai productiu agrari i del sòl útil necessari en el futur). 
Per contra, una ordenació basada en l'eficiència territorial garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de les condicions 
de vida i la millor competitivitat del país. Així mateix, cal tenir la capacitat per a intervenir per a valoritzar o generar un millor paisatge. La conjuntura  
dels darrers anys ha posat de manifest la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costós) 
que faciliti un desenvolupament econòmic sostenible. Per afrontar aquest repte, cal definir una estratègia territorial; i també cal ajustar aquells 
instruments necessaris perquè l'urbanisme s'ajusti a les escales de gestió més eficients per afrontar els problemes actuals (planificació i gestió 
plurimunicipal del sòl), perquè es posi al servei d'una mobilitat sostenible i perquè pugui ser viable. A banda del paper ordenador i regulador, és 
necessari facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia tutelant proactivament el planejament urbanístic municipal i els 
projectes locals i impulsant directament projectes estratègics, sense oblidar l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els 
handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans amb independència del lloc de residència, per tant, és necessari posar èmfasi 
en polítiques que atenguin la diversitat territorial. En els espais oberts cal avançar en l'ordenació i la gestió dels actius estratègics existents en el sòl no 
urbanitzat. Per encarar el futur en condicions, és imprescindible avançar en la caracterització dels elements i funcions de valor i en la definició dels 
criteris d'intervenció més adients des de la praxi urbanística i des de les estratègies territorials. Així mateix, és necessari establir un enfoc del fet urbà 
d'una manera més global, posant l'hàbitat urbà com a subjecte amb un marc d'actuacions fonamentades en el desenvolupament urbà sostenible amb 
la finalitat d'assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, resilients i habitables. En matèria de gestió del litoral, la Generalitat ha vingut 
efectuant, les tasques de gestió i supervisió de les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, en una zona del territori tan sensible, 
d'especial importància econòmica i amb enormes valors a protegir. Per això cal fer una planificació i gestió integrada del litoral català, basada en un 
model que garanteixi la conciliació entre medi i paisatges amb un desenvolupament sostenible, econòmic, social i cultural. Les polítiques de muntanya 
per la seva banda, han incidit en una dinamització demogràfica i socioeconòmica que permetés reduir les diferències amb la resta del país. Assolits 
bona part d'aquests objectius, cal però continuar treballant en aquest àmbit singular, incidint en la dinamització socioeconòmica, en el creixement 
demogràfic, en la integració territorial i en la posada en valor dels actius territorials estratègics. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territorial. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 5/2005, de 8 de juny, de protecció gestió i ordenació del paisatge. Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de costes (estatal). Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya. 

Missió 
Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com urbanística o sectorial 
per tal de garantir que el nostre país sigui socialment equilibrat, una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, amb un medi ambient 
de qualitat i que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat, adaptat als requeriments actuals, i vetllar per la millora de l'hàbitat urbà que garanteixi un increment 
de la qualitat de vida i afavoreixi la dinamització econòmica (OE1.1) 
 1. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori. 
 2. Avançar en els treballs de l'Agenda Urbana de Catalunya. 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics. 
 2. Mantenir les actuacions de dinamització en àrees especialment sensibles. 
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials. 
 4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial. 
ꞏ Afavorir el desenvolupament social i econòmic dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir dels seus valors i especificitats, per contribuir a 
l'equilibri territorial del conjunt del país (OE1.3) 
 1. Avançar en la redacció d'una nova Llei de muntanya. 
 2. Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats (300 km). 
 3. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'instruments d'ordenació del territori en tramitació Nombre OE1.2 15,00 18,00 21,00 24,00

2. Nombre d'iniciatives legislatives en matèria de territori en 
tramitació 

Nombre OE1.1 3,00 3,00 3,00 3,00

3. Jornades tècniques de promoció sectorial de l'Alt Pirineu i 
Aran 

Nombre OE1.3 5,00 0,00 5,00 5,00

4. Línies d'ajuts en matèria de muntanya Nombre OE1.3 0,00 1,00 1,00

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.730.832,89
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.541.893,60
3 Despeses financeres 362.683,83
4 Transferències corrents 387.000,00
6 Inversions reals 11.290.265,55
7 Transferències de capital 60.615,00
8 Variació d'actius financers 201.574,60
9 Variació de passius financers 10.362.395,00

Total despeses 26.937.260,47
 

Llocs de treball pressupostats del programa 31
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 2. Mantenir les actuacions de dinamització en àrees especialment sensibles. 
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials. 
ꞏ Afavorir el desenvolupament social i econòmic dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir dels seus valors i especificitats, per contribuir a 
l'equilibri territorial del conjunt del país (OE1.3) 
 3. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Entitats recolzades per promoure actuacions en espais 
singulars 

Nombre OE1.2 4,00 4,00 4,00 4,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA). 
2. Transferències al Patronat de la Vall de Núria. 
3. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. 
4. Transferència a la Fundació Observatori de l'Ebre. 
5. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries de programa dels gestors receptors de les transferències. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.300.117,84
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 20.055,60
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.320.173,44
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO09. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de Plans Directors Urbanístics que s'aprovaran 
inicialment 

Nombre OE1.2 2,00 2,00 9,00 5,00

2. Avantprojectes de plans territorials redactats Nombre OE1.2 0,00 0,00 1,00 1,00

3. Nombre de Plans Directors Urbanístics que s'aprovaran 
definitivament 

Nombre OE1.2 2,00 1,00 11,00 12,00

4. Elaboració d'una Agenda urbana catalana Nombre OE1.1 1,00 1,00 1,00 1,00

5. Quilòmetres de camins millorats d'accessos a nuclis de 
població disseminats 

Km OE1.3 0,00 300,00 300,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar el projecte de llei de Territori. 
2. Elaborar el projecte de llei d'ordenació del litoral. 
3. Elaborar el projecte de llei de muntanya. 
4. Elaborar una Agenda Urbana de Catalunya. 
5. Elaboració de plans directors urbanístics. 
6. Elaboració del Pla d'ordenació del litoral. 
7. Actualització del Llibre verd de l'estat de la zona costanera a Catalunya 2010. 
8. Millora de camins als nuclis de muntanya. 
9. Transferències al Consorci Observatori del Paisatge. 

10. Transferències al Patronat de la Muntanya de Montserrat 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 869.059,27
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 274.421,80
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 63.115,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.206.596,07
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6201. Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Afavorir el desenvolupament social i econòmic dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir dels seus valors i especificitats, per contribuir a 
l'equilibri territorial del conjunt del país (OE1.3) 
 3. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA Nombre OE1.3 4,00 7,00 5,00 5,00

2. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran Nombre OE1.3 10,00 10,00 10,00 10,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Ordre d'ajuts i subvencions adreçades a ens locals i associacions sense ànim de lucre (Patrimoni Cultural i desenvolupament local). 
2. Programa de senderisme. Xarxa comarcal de senders. 
3. Programa de turisme rural de l'Alt Pirineu i Aran. 
4. Programa de política forestal. 
5. Programa de patrimoni cultural(Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic). 
6. Programa d'acció cultural. 
7. Programa de patrimoni natural (Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme). 
8. Programa de promoció turística (Marca Pirineus, Fires, Producte local, Pireníssim). 
9. Programa de suport a l'ocupació SOMPirineu. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 239.999,36
2 Despeses corrents de béns i serveis 448.072,39
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 355.000,00
6 Inversions reals 20.055,60
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.063.127,35
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 4
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7560. Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics. 
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials. 
 4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Sostre Sòl per a Activitat Econòmica (SAE) generat M2 OE1.2 7.876,80 0,00 0,00 0,00

2. Vial urbanitzat M2 OE1.2 3.322,41 0,00 0,00 0,00

3. Sostre residencial generat M2 OE1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Actuacions de remediació en els abocadors del sector a 
urbanitzar 

M2 OE1.2 0,00 80.123,00 20.272,00

5. Actuacions de millora de la mobilitat en el sector a urbanitzar
En 

milers 
OE1.2 99.843,70 140.000,00 140.000,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Formular instruments de planejament, de gestió i d'urbanització. 
2. Actuar com a beneficiari de l'expropiació dels béns i drets inclosos en l'àmbit d'actuació. 
3. Executar les obres d'urbanització. 
4. Fixar els criteris generals per a l'alienació dels solars de la seva propietat. 
5. Exercir totes les funcions que siguin necessàries per tal d'aconseguir el desenvolupament urbanístic efectiu del sector. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 793.437,11
2 Despeses corrents de béns i serveis 360.000,00
3 Despeses financeres 362.683,83
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 4.830.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 10.362.395,00

Total despeses 16.709.015,94
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 13
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7960. Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 2. Mantenir les actuacions de dinamització en àrees especialment sensibles. 
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Persones de programes socials dedicats a conservació i 
manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs 

Nombre OE1.2 53,00 50,00 50,00 50,00

2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques 
que es fan a Gallecs 

Nombre OE1.2 116,00 90,00 95,00

3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació 
ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 

Nombre OE1.2 3.967,00 3.702,00 3.800,00 3.800,00

4. Nombre de persones que participen en les activitats que es 
fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 

Nombre OE1.2 15.371,00 14.805,00 15.000,00 15.000,00

5. Nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica d'un 
total de 500Ha a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 

Ha OE1.2 170,00 173,00 170,00 170,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Planificar la regularització dels usos públics i patrimonials de Gallecs: tramitar l'aprovació inicial del Pla especial del Parc. 
2. Realitzar tasques de gestió, manteniment i conservació del patrimoni natural i arquitectònic del territori. 
3. Dinamitzar, promocionar i divulgar el Parc de l'espai d'interès Natural de Gallecs. 
4. Desenvolupar un model de gestió agrícola econòmicament i socialment viable, mitjançant l’agricultura ecològica. 
5. Dinamitzar el teixit agrari del territori i la recerca agrícola amb la implicació dels agents del territori i les Universitats. 
6. Realitzar estudis dins l'àmbit del medi natural per obtenir indicadors per a la correcte gestió de l'espai. 
7. Afavorir i potenciar la biodiversitat del territori d'acord amb la seva condició d'Espai d’interès Natural (EIN). 
8. Mantenir i fomentar la presència de l'Espai en xarxes associatives estatals i europees.(EUROPARC, i Xarxa Custòdia del Territori). 
9. Treballar amb programes socials exercint les tasques de manteniment del medi natural (Treballs en benefici de la comunitat). 

10. Dinamitzar l'Educació ambiental i ecosocial  i el voluntariat. 
11. Fomentar les activitats socials i culturals del territori. 
12. Implantació d'una depuradora biològica a la part central de l’EIN de Gallecs, per millorar el tractament de les aigües residuals. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 149.909,16
2 Despeses corrents de béns i serveis 231.090,84
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 40.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 421.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 3
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8150. Consorci de l'Observatori del Paisatge Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa 
l'Observatori del Paisatge 

Nombre OE1.2 8,00 9,00 6,00 7,00

2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en 
digital i en paper) 

Nombre OE1.2 62,00 63,00 63,00 63,00

3. Consultes de la ciutadania, entitats i administracions locals 
ateses 

Nombre OE1.2   100,00

4. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori 
del Paisatge 

Nombre OE1.2 3,00 4,00 3,00 6,00

5. Increment del fons documental del centre de documentació 
de l'Observatori del Paisatge 

% OE1.2 4,75 3,00 4,00 5,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
2. Incorporar el paisatge en les polítiques territorials i sectorials. 
3. Finalitzar l'elaboració del Catàleg de paisatge del Penedès. 
4. Continuar la publicació dels catàlegs de paisatge de Catalunya. 
5. Fer el seguiment de les cartes del paisatge vigents i dels plans de paisatge. 
6. Mantenir, gestionar i actualitzar el fons documental de referència sobre paisatge a nivell europeu i arxiu d'imatges de Catalunya. 
7. Assessorar i donar resposta a consultes tècniques i intercanviar informació a escala local, nacional, estatal i internacional. 
8. Organitzar cursos, tallers i seminaris i colꞏlaborar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions. 
9. Editar i distribuir publicacions i butlletins de referència sobre paisatge. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 280.471,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 63.950,10
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 2.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 346.921,80
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 9327. C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Adquisició/expropiació de finques ARES L'Estrella i Sant Crist 
de Badalona 

Nombre OE1.2 0,00 10,00 5,00

2. Vial urbanitzat en el sector ARES l'Estrella i Sant Crist de 
Badalona 

M2 OE1.2 0,00 0,00 10.680,04

3. Sostre residencial general al sector ARES l'Estrella i Sant 
Crist de Badalona 

M2 OE1.2 0,00 0,00 0,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer. 
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d’emissió de CO². 
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació. 
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l’accés al mercat de l’habitatge protegit necessari. 
5. Aprovar els projectes de reparcelꞏlació i d'urbanització del polígon 1A del sector l'Estrella. 
6. Començar les obres d'urbanització del polígon 1A del sector l'Estrella. 
7. Adquisició de sòl i construcció del primer edifici del sector de Sant Crist. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 82.040,80
2 Despeses corrents de béns i serveis 27.371,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 4.895.412,28
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.004.824,08
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme 
GESTOR DE PROGRAMA          : 9333. C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó 
de l'activitat que generen. (OE1.2) 
 4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Sostre de sòl per a activitat econòmica (SAE) generat en el 
sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg 

M2 OE1.2 0,00 0,00 0,00

2. Vial urbanitzat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can 
Sabadell i Serral Llarg 

M2 OE1.2 0,00 0,00 0,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències. 
2. Fixar els criteris generals per a la instalꞏlació en els sectors d'activitats econòmiques o d'altres usos que es puguin proposar. 
3. Assumir com a Administració actuant les tasques de planejament i gestió urbanístics dels sectors. 
4. Actuar com a beneficiari d'expropiacions, si s'escau, essent l'Ajuntament de Viladecans l'Administració expropiant. 
5. Redactar, tramitar i aprovar els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquests sectors. 
6. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització. 
7. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la colꞏlaboració corresponent amb Administracions públiques 
8. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública. 
9. Finalitzar les obres d'urbanització de Ca n'Alemany i iniciar la seva comercialització. 

10. Iniciar les tasques de gestió urbanística de Can Sabadell i Serral Llarg 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 114.974,76
2 Despeses corrents de béns i serveis 526.500,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 1.348.247,67
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 201.574,60
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.191.297,03
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