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Cas 1: 

Suspensió de les obres de pavimentació de la pista 
forestal de la costa del Montseny a Can Riera de 

Ciuret al terme municipal de Fogars de Montclús.



1
L’Ajuntament de Fogars de Montclús projecta la
pavimentació de la pista que va des de la Costa del
Montseny fins a Can Riera de Ciuret.

En total el projecte comporta la pavimentació de
2.950metres lineals de pista amb una amplada de 3metres.
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Procés d’avaluació ambiental:

- Juliol de 2018: comença la tramitació ambiental.

- Projecte en sòl no urbanitzable, el marc normatiu és la
Llei 21/2013 de 9 de novembre, que determina
conforme el seu article 7.2.B, que l’avaluació ambiental
ha de ser la simplificada.
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- DEPANA (13 de febrer de 2020) i la Coordinadora per
a la Salvaguarda del Montseny (14 de febrer de 2020),
formulen al·legacions al projecte posant de relleu el
greu impacte ambiental que implicarà la pavimentació.

- Especialment lesiu serà sobre les poblacions de Tritó del
Montseny (Calotriton arnoldi).
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Normativa urbanística i territorial a l’àmbit de la pista a
pavimentar:

- La pista està contemplada en el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona dintre del sistema d’espais de
protecció especial.
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La pista està inclosa també dins de:

- Decret 105/1987, de 20 de febrer, es declara el Parc Natural
del Montseny.

- Espai natural del Montseny que forma part del Pla d’espais
d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992 de 14
de desembre

- Xarxa Natura 2000, com a Zona Especial de Conservació
(ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània.

- Decret 127/2021, de 1 de juny, sobre el PN del Montsey i
sobre els espais del PEIN al Montseny i Cingles de Bertí
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- Dins del Pla especial del parc natural del Montseny
de 1977.

- El camí transcorre per diversos hàbitats d’interès
comunitari no prioritari (alzinars i carrascars i també
vernedes i altres boscos de ribera).

- El traçat de la pista es troba en una zona vital per a
determinades aus rapinyaires, com l’àguila marcenca
espècie inclosa a l’annex I de la Directiva
2009/147/CE (Directiva d’aus).
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- Diverses comunitats d’amfibis i rèptils d’interès
comunitari incloses a l’Annex VI de la Directiva
92/43/CE es troben a l’àmbit de la pista, especialment
rellevant és el cas del Tritó del Montseny, espècie en
perill greu segons la llista vermella de la IUCN, i de la
qual la Diputació de Barcelona coordina actualment un
projecte LIFE.
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El 3 de juny de 2020

Aprovació de l’informe d’impacte ambiental, per part
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, però amb una sèrie de
condicionants.
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El 22 de juny de 2018

Aprovació inicial del projecte de pavimentació del camí
de la Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret, per
part de l’Ajuntament de Fogars de Montclús.
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El 28 de juliol de 2020

- Aprovació definitva del projecte de pavimentació del
Camí de la Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret
en el Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús

- Adjudicació del contracte d’actuació de
“pavimentació del camí de la Costa del Montseny a
Can Riera de Ciuret, Fase 2”.
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Comencen les obres una setmana abans.

Davant d’aquest fet, el 12 d’agost de 2020, la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
presenta recurs contenciós administratiu demanat
l’anul·lació dels acords de l’Ajuntament de Fogars de
Montclús, d’aprovació definitiva del projecte de
pavimentació i de l’adjudicació del contracte, i també
es demanen mesures cautelaríssimes (article 135 LJCA)
perquè s’aturin les obres.
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El 14 d’agost de 2020

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona acorda les mesures cautelaríssimes instades
per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
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Inici negociacions entre ambdues parts:

- S’acorda que es pavimentarà la fase número 2 (trams
1 i 2) i per contra l’Ajuntament es compromet a no
pavimentar la Fase 1 (trams 6 i 7), la Fase 3 (Trams 3
i 4) i la Fase 4 (tram 5) on només es faran
arranjaments de manteniment de la pista.

- Aquest acord s’homologa mitjançant la
interlocutòria del Jutjat del Contenciós Administratiu
número 3 de Barcelona de data 20 d’agost de 2020.



Cas 2: 

Recurs Contenciós Administratiu interposat pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de 

l’Hospitalet de Llobregat i Grup Municipal de la CUP –
Poble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat contra la 

Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Reforma de la 
Gran Via de l’Hospitalet, Ajuntament d’Hospitalet i 

FOCIO pel PDU de la Gran Vía al TM de l’Hospitalet de 
Llobregat



1
El PDU s’aprova definitivament el 18 d’abril de 2017 pel
Conseller de Territori i Sostenibiltitat de la Generalitat de
Catalunya (DOGC 26 d’abril de 2017).



2 Es presenta escrit de demanda per les actores el 18 de 
gener del 2018.
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- Fonament escrits de Demanda
a.- Un PDU no és la figura adequada per la tramitació 
d’aquest projecte urbanístic.
b.- Incompliments de la normativa urbanística del 
PGM.
c.- Vulneració normativa del PTMB (Not)
d.- Destrucció zona agrícola i masies de Can Trabal.
e.- Desaparició d’un espai d’interès ornitològic clau al 
Delta del Llobregat (IBA).
f.- Estudi de mobilitat generada deficient.
d.- Risc d’inundabiliat i afeccions ambientals 
associades.
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- Contesten la demanda les contraries.

- Proposició de prova. Adjuntem dos 
informes pericials.
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Providència del TSJC en la qual s’insta a les 
parts perquè és pronunciïn sobre un nou 
possible motiu per estimar la demanda.
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Sentència 17 de novembre de 2020. 
S’estima el recurs contenciós administratiu 
i s’anul·la el PDU Gran Via.



7
Les contraries presenten recurs de cassació 
al Tribunal Suprem. Mitjançant 
interlocutòria de 13/01/2022 s’inadmet el 
recurs de cassació.



Cas 3:
Recurs Contenciós Administratiu interposat pel Grup de Defensa 
del Montgrí contra l’Ajuntament d’Ullà i l’Empresa Prebesec, per 

les activitats de la pedrera al Mas Blanc del municipi d’Ullà.


