Cap a un nou sistema de classes?
21 de maig de 2014

Índex
■

Introducció

■

Una nova estructura en la definició dels drets i obligacions inherents al dret de
propietat

■

Per què de la desaparició del Sòl No Urbanitzable

■

La classificació del sòl proposada

Introducció
■
■

Les reflexions que segueixen pretenen reflectir les discussions mantingudes i on ens
trobem en l’actualitat. Demano disculpes al grup per si en algun element m’he desviat del
pactat (espero que no)
Elements del debat

-

Constatació de classificació excessiva de sòl urbanitzable (i caducitat de les reflexions de viabilitat)
Constatació d’una influència excessiva del dret de propietat en operacions de reclassificació del
sòl, que incideix en
●
Ubicació operacions
●
Delimitació operacions
●
Falsejament raonament plans urbanístics (interès general)
●
Fals anàlisi ambiental (alternativa 0)
●
Fals anàlisi econòmic
●
Fragilitat de la gestió urbanística
●
Poca consideració a la transformació del sòl com un element de dinàmica econòmica
d’importància autónoma

Una nova estructura en la definició dels drets i obligacions de la
propietat
■

El sòl pot trobar-se en situació de repòs o de transició

■

Una doble matriu en la definició del règim del sòl

■

Repòs: El feix de drets i deures és conegut. És una situació estàtica
Transició: relació dinàmica, feix de drets i obligacions inestables i dinàmics
Classificació del sòl
Actuacions sobre el sòl

Avantatges d’aquesta classificació

-

Matís sobre els drets i deures del dret de propietat
Possibilita la diferenciació dels esforços
Vincula el dret de transformació al de la llibertat d’empresa

Actuacions urbanístiques

Classificació del sòl
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Per què de la desaparició del SUD
■

El SUD constitueix una proposta estàtica per definir una situació dinàmica i, per
tant, és contradictori amb el plantejament anterior

■

La realitat del SUD serà abordada des de la perspectiva de les actuacions sobre
el sòl

■

La identificació d’un sòl com a SUD genera la dinàmica perversa del dret de
propietat comentada (hem de transformar el sòl com sigui ja que l’he comprat)
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Drets i obligacions del
SNU

SUD és la transició entre
SUD
SNU i SU

Drets i obligacions del
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Classificació del sòl proposada
■

Sòl d’espais oberts:

-

■

Reglada /discrecional
Territorial / local / reserva
Règim jurídic: Drets inherents al SBSR
Transformació
●
Per incorporació en la programació
●
Per Pla Director
●
Iniciativa pública Preferent
●
Gestió per expropiació. Recuperació dels mecanismes de contractació pública i del seu
control

Sòl d’Assentaments Urbans

-

Reglat / discrecional
2 subcategories: Assentaments urbans programats / assentaments urbans de compleció
Règim jurídic. Drets inherents al SBSU
Transformació
●
Preferència gestió privada
●
Sistemes habituals de participació dels propietaris

E oberts territorials

AU
Prog.

Ass urbans

E oberts locals

Reserva
Ass compleció

Coses per fer
■

Definició concreta de les actuacions urbanístiques. És l’altra part del règim jurídic
del dret de propietat que mancaria per concretar

■

Definició concreta dels mecanismes de contractació pública en el marc de les
operacions urbanístiques de transformació de sòl d’espais lliures. Hem de veure si
cal concretar-les a la Llei o referir-nos a les mateixes purament i simple

■

Definició dels elements concrets de les figures de gestió en sòl d’assentaments per
tal de possibilitar:
■

Més flexibilitat en les exigències dotacionals

■

Més flexibilitat en el disseny dels espais (terrats coberts)

■

Un règim diferent del còmput de drets aportats a la gestió

■

Un règim diferent de còmput de drets resultants

■

La plena naturalesa de les actuacions discontínues

■

La possibilitat d’incloure l’esforç edificatori en el marc dels esforços de gestió
urbanística

