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Algunes qiiestions juriiliques
sobre Gallecs
Oriol Valls
LI.tLlt
alr€bc lrenla anys despres que un govern no democraltc dectdis que a les rodahes de Barcelona r Madnd caha construrr
algunc> gran> crulal5 antltcta15 (ACTUR). on cnlahrr-hr allo
clue anomenaven "productors',, sembla que I'herincta d'aquella decsro.
a Mollet del Vallas r altres sls munrcrprs dels voltanrs. o irgur Gallecs,
esngull lanl
estlgu
tanl cmpantancgada
empantanegada com sempre. Recentment el Tnbunal
Supenor de Justicra de Catalunya. resolenl un recurs contencl6s adml,
nlstrallu. ha sentencrat que Gallecs. o srgur el ternton que va ser expropral per construrr-hr una gran clutat artrfrcul. no esta sotmas a un ra$m
urbanistrc especral Atxo srgnrfrca, d'enrrada, que els alunraments imb
ternton a I'antrga ACTUR de Gallecs tenen les materxes competenclcs
que la resta dels aluntaments de Catalunya. cosa que nega la Generalrtat
de Catalunya

Quan un organ ;udrcral dicta una sentincu. vol drr que se lt esra
.dcmanant
que cmcu un

ludrcr cn rclacro a una qucslto en Ia que tlues
o mes parts no hr han eslal Ll'aLord prcrramcnl euan aquesL organ
ludrcul es de l'ordre contencros admrnrstrarru vol dri que de les dues o
mas parls en lltlgl, una, o mes d'una. as Admrnlstracto publlca Srtenrm
en compte que la Constrrucro espanyola (CE) esrablerx que
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I'Administraci6 priblica serveix amb objectivitat els lnteressos generals,
vol dir quc a Gallecs, on litiguen les administraci6 autondmica i
municipal, hi ha com a minim dues maneres d'entendre aquesta
objectivitat al servei dels inleressos generals, o d'entendre qud vol dir
interessos generals. Aixd, perd, no €s l'objecte d'aquest escrit, i seran els
tribunals els que, a manca d'acord entre les parts implicades, hauran
d'acabar d'aclarir-ho.
L'Esrat. a Ia dacada dels 70. per a I'ACTUR de Callecs. ra expropiar
aLs seus p rop retaris 1.472 ha. de terrenys que pertanlen a set
municipis. IA formaci6 de l'estat de les autonomies va fer que la
propietat d'aquells terrenys expropiats los transferida a la Generalitat de
Catalunya. Fins aquell moment el proc€s de formaci6 de I'ACTUR havia
parit diverses vicissituds, perd fisicament no hi hauria hagut cap canvi
significatiu sin6 haguEs estat per la infludncia que la propietat a mans
de l'administraci6 va exercir sobre el conreu de les terres i 1'ocupaci6 de
les ed ificacions.
La situacio actual €s que de tota aquella superficie expropiada,
nom€s resten sense urbanitzar en sentit estricte (o sigui comptabilitzant
aquells terrenys que no han estal inclosos en cap planejament de

desenvolupament urbantsttc) unes 725 ha. D'iquestes. la maloria. 4o5
ha. estan srluades en el terme muntctpal de Mollet del Valle>.
1a Generalitat de Catalunya, mitjanqant l'lnstitut Catali del Sdl
0c S) , €s la propieuria draquests terlenys. Es tracta, doncs, d'una

propietat pfblica en sentit ampli si tenim en comple que pertany a
I'administracid pnblica. Perd aquesta questi6 requereix alguna
matisaci6. No n'hi ha prou amb aquell qualificaliu. Tots els bens de les
administracions pribliques no tenen el mateix ragim juridic. La divisid
mds important d'aquests bens 6s la que hi ha entre els b€ns de domini
pnblic els bens pairimonials. Els primers s6n aquells que estan
destinats a l'ris o al servei generals, els segons s6n els que les
administracions pribliques posseeixen com ho podria fer qualsevol altra
persona particular. Gallecs 6s un b6 patimonial de 1'1C5, i com a tal el
pot administrar com millor Ii sembli. Pero en aquest cas hi ha un
element pertorbador impo ant. L'ICS €s un ens que per tany a la
Generalitat de Catalunya i esd adscrit al Departament de Polftica
Territorial i Obres Prlbhques (DPTOP), de ul manera que el Conseller
de torn €s a la vegada el President de I'ICS. Com tothom sap, el DPTOP
es qui exerceix les competdncies urbanistiques de la Generalilar de
Catalunya r es qui diu la darrera paraula en la major part del
planejament urbanistic que srelabora i es tramita a Catalunya.
Tenim. donls. d'una banda el DPTOP que ha d'actuar ob;ectivament
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servei dels interessos generals. Tamb6 sabem que la CE estableix que
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el dret de propietat no 6s un dret absolut, sino que el seu contingut es
delimita per Ia seva funcio social. Perd, d'altra banda el Conseller de
PTOP 6s tamb6 President de l'lCS, i com a tal ha de vetllar per una
administraci6 correcta dels seus b€ns patrimonials. I aquesres dues
vessanB de la qriesti6 poden no coincidir necessariament. Tanmateix,
no hi ha dubte que han de prevaler els interessos generals i la funcid
social de la propietat.
Desprds del pronunciament del TSJC esmentat al comengamem,
rccorregut en cassacid pel DPTOf; el qual afecta al terme municipal de
Santa PerpCtua de Mogoda, el conflicre juridic m6s important que hi ha
plantejat a hores d'ara a Gallecs 6s el desti de les 465 ha siruades al nord
de 1'autoprsta A-7 pertanlents al municipi de MolLer del Valles.
El Pla general municipal de Mollet del Vallas de t9B2 va classificar
aquesta superficie com a sbl urbanitzable no programat (SUNP).
Aquesta €s la seva classificacio, amb independdncia de les voluntats que
podien animar al Conseller de la Generalitat de torn i a I'Ajuntament de
Mollet del Vallds quan van signar el conveni urbanistic de 1981, i que
va possrbrlitar la urbanitzacto de lartual Barri de Can Borrell. alhora
que preveia la classilicacio de (SUNP) per a Gallecs m€s amunt de
I'autopista A-7. Des d'un punt de vista judicial seria poc relievant que
l'Ajuntament d'aquella ipoca pogu€s creure que Ia classificaci6 de
SUNP nomes era una codrtada darant de po<srble< rer lamacrons de
reversid dels terrenys expropiats.
El SUNP €s, tal com ho diu el seu nom, un sdl urbanitzable: un sol
amb vocaci6 de ser urbanitzat; un sdl que, tard o d'hora, passara dels
seus usos agricoles, ramaders o forestals a un sdl urbanitzat, amb
carrers, habitatges, indristries, comereos, equipaments, etc. O sigui, un
sdl que esdevindri ciutat, "urbs", d'on etimologicam€nt deriva
urbanisme.
Se'ns podrd drr que es tracta de sdl urbanitzable, perd no programat.
Pero aixd, ara i a Gallecs, no ds suficient. D'una banda, la legislaci6

estatal urbanistica aprovada I'any 1998 elimina pracricamenr la
diferenciacio entre el sdl urbanitzable programat i el SUNP I d'altra
banda. I'ICS i el DPTOP mantenen que tenen a Gallecs unes
competCncies superiorc a les que tenen a la resta de Catalunya, i que
aixd els permet de decidir qud s'hi pot [er, qui no l quan, en aquesls
terrcnys, fins i tot sense el consentimenl dels ajuntaments de)s
municipis afectats. Aquest argument es fonamenta en el Decret Llei
7/1970 que va impulsar les ACTURS, encara que fins aquest moment
no han aconseguit, ans al contrari, cap decisi6 judicial que ho avali.
Si les institucions democratiques municipals (de moment els
Ajuntamenrs de Mollet, Parets i Santa Perpatua de Mogoda) decideixen
que els terrenys de Gallecs al Nord de l'auropista A-7, aresos els seus
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valors mediambienrals, paisatgisrics, agricoies, [oresrals, launistics, erc.
(valors que el propi Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha reconegut) han de ser proregits ien consequancia han de
ser classificats com a sdl no urbanitzable. ho han de fer a travds dels seu
planejament urbanistic. Pero aquesr planejament urbanistic, desprds de
les aprovacions municipals, ha de ser aprovat definirivamem pels
organs del DPlOP r1a hem expliLar abans qurna era la po>rura que
mantenen el DPTOP i lrlcs, i quins sdn els seus interessos en aquesr
_rton que
territori
encala le 725
I z) ha
na.
Aixi tenim que Mollet del Vallas ha modificat recentment el seu pla
general, per canviar la classificaci6 d'aquesr sol a no urbanirzable, i ha
aprovat simultaniament un Pla especial de protecci6 que no ha estat
aprovar definitivament pel DPTOII la qual cosa ha motivat que el seu
aluntament hagi interposat el corresponent recurs contenci6s
administrariu. Tenim el cas de Santa Perpatua que en la revisi6 del seu
pla general va classificar aquells terrenys com a sdl no urbanitzable, va
veurc com el DPTOP no li aprovava delinirivament, i que acudint als
tribunals
rrlrJunaLs ha
rra obtingut
oDrrngut una
una senlancia
Sentencta Iavoraole
favorable en pnmela
pnmera lnstanctal
instancia,
perd que ha estat recorreguda per la Generalitat i caldrd esperar, un
minim de 4 o 5 anys, la decisi6 del Tribunal Suprem. I per rihim, el ca5
de Parets del Valles, que en la seva revisi6 de pla general, que esta
tramitant a hores d'ara, adopta tamb€ els criteris anteriors i que per
Lant veura com el DPTOP no li ho aprova definitivament.
EI debat que avui hi ha plantejar no €s entre propietat priblica o
reversi6, com diuen I'ICS i el DPTO| sind que es dona entre Gallecs
protegit o no protegit. La nova cukura mediambiental, les decisions
dels representats democrirtics dels municipis implicars una llarga
rervrndr,.acio popular sembla que han de de.anrar la decisio.ap a la
necessitat de protegll aqueil Ierrilon.
Davant d'aixo el "fantasma" de la reversi6 no ha de ser utilitzar per
impedir el pas necessari cap a la protecci6, sind per trobar solucions en
la recerca d'usos priblics a Gallecs per justificar la seva propierat priblica
(ara si en el sentit de domini priblic) i per impedir que Ia reversid d'algun
o alguns terrenys no suposi cap entrebanc important per a la seva
proteccid. Aturar els passos donats cap a aquesta proteccio deixaria la
iniciativa en mans de llactual propietari del terreny, que ben clarament,
per activa i per passiva, ja ens ha dit quina 6s la seva posrura al respecte.
Els proce,'o' urbanrstics eslan pcnsalc per amplrar la ciutat. el sol
urbanrtzat. Es logrc. des daquesra perspe.uva. que la legislacio
urbanistica no prevegi la possibilitat de fer marxa enrera, i per aixd es
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pot entendre perfectament la dificukat juridica que l'aposta de
proteccib de Gallecs comporta.
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