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S'aprova
inicialment el Pla
director
urbanístic de Vies
Blaves Barcelona
Imatge:
© Generalitat de Catalunya
La Comissió de Política Territorial d?Urbanisme de Catalunya ha aprovat inicialment el Pla
director urbanístic (PDU) de les Vies Blaves, que permetrà crear 283 quilòmetres de camins
per a vianants i ciclistes al llarg dels rius Llobregat, Anoia i Cardener. El document se sotmet
ara a informació pública per un termini de 45 dies, és a dir, fins al 9 de juliol.
El Pla director urbanístic afecta els següents municipis: Argençola, Cabrera d'Anoia,
Capellades, Copons, Igualada, Jorba, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Piera,
Rubió, Santa Margarida de Montbui, Vallbona d'Anoia, Veciana i Vilanova del Camí, de la
comarca de l'Anoia; Gelida, Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, de la comarca de l'Alt Penedès;
Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant
Esteve Sesrovires, de la comarca del Baix Llobregat; Castellbisbal, de la comarca del Vallès
Occidental; Calders, de la comarca del Moianès, Artés, Balsareny, Callús, Cardona,
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i Rocafort, Gaià, Manresa, Monistrol de

Montserrat, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant
Mateu de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Súria i Talamanca, de la comarca del Bages;
Avià, Berga, Casserres, Castellar de n'Hug, Cercs, Fígols, Gironella, Guardiola de Berguedà,
la Nou de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan i Puig-reig, de la comarca del Berguedà, i el
municipi de Pinós, de la comarca del Solsonès.
Se suspenen les llicències pel termini d'un any en la franja de 10 m que es qualifica com a
sistema viari Via Blava i sistema viari Camí Blau, representada als plànols d'ordenació
detallada del sòl, sèrie O4, la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, llevat d'aquells plans, projectes i llicències que siguin compatibles amb el
planejament vigent i el Pla director en tràmit.
Consulta la resolució publicada al DOGC del 3 de maig. [2]
Per a més informació sobre el PDU de Vies Blaves, consulta el web de la Generalitat de
Catalunya. [3]
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