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aquest efecte s’hi inclouran les despeses dels projectes, les indemnitzacions a sa-
tisfer, les valoracions de les obres i, en definitiva, tots els conceptes originats per raó 
de la urbanització.

Capítol IV
De la vigilància del Pla General

Article 40. Vigilància del Pla.

1. La vigilància del Pla General tendirà tant a la seva defensa per al manteniment de 
l’ordre urbanístic, sancionant, si escau, les infraccions, com a la direcció o adequació 
del planejament a les finalitats que persegueix, amb el propòsit de corregir les des-
viacions provocades per l’aparició de circumstàncies noves o pel tractament de les 
estimades en un principi. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments, cadascun 
dins la seva esfera de competència, promouran la revisió o la modificació del Pla quan 
es donin les circumstàncies justificatives suficients, i amb subjecció al que es disposa 
als articles 3 i 4 d’aquestes Normes.

2.  La Corporació Metropolitana mantindrà els serveis d’informació i d’estudis necessaris 
per a aquesta vigilància, i recaptarà dels municipis compresos dins de l’àmbit terri-
torial d’aquest Pla la informació i estudis que puguin facilitar-li.

 Article 41. Vigilància defensiva.

1. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments vetllaran pel compliment del plane-
jament, exercint les potestats que són de llur incumbència. S’adoptaran, com a 
mesures defensives del Pla, la suspensió de les obres o dels actes, la invalidesa dels 
actes contra el Pla, la imposició de sancions i la responsabilitat patrimonial dels in-
fractors.

2. La Corporació Metropolitana facilitarà als ajuntaments, i aquests a la Corporació, la in-
formació i col·laboració que se sol·licitin per a la vigilància defensiva del Pla i l’adopció 
de les mesures repressives necessàries.

Capítol V
De les llicències urbanístiques

 Article 42. Actes subjectes a les llicències.

1. Estan subjectes a llicència municipal prèvia: les parcel·lacions; les obres d’urbanització; 
els moviments de terres (buidat, excavació i rebaix, terraplenament i cales d’explo-


