4. L’article 56 del TRLUC estableix que «els plans directors urbanístics han d’especificar els
criteris per fer-ne el seguiment i per a la modificació o la revisió, han d’incloure les
determinacions adequades per a les finalitats que persegueixen i han de contenir la
documentació següent: a) Els estudis justificatius.»
En aquest sentit, el PDU-Delta té dues vessants rellevants. D’una banda, adequar el
planejament urbanístic de determinats sectors a les prescripcions derivades de la seva
afectació com a sòls integrats a la Xarxa Natura-2000 i per tant protegits i desclassificats
per normativa europea. En aquest cas, les determinacions del PDU-Delta estan clarament
i perfectament justificades.
El mateix succeeix amb part del sector Marinada de Gavà, on s’han determinat les
condicions per assegurar la salubritat i la integració urbana d’unes edificacions
preexistents al Pla General Metropolità i que havien quedat fora d’ordenament per les
determinacions d’aquest.
Aquestes dues determinacions tenen una justificació molt clara.
Ara bé, l’altra vessant del PDU-Delta és la conversió massiva de sòl destinat a
equipaments públics en sòl destinat a activitats econòmiques, i per tant privatitzable.
En aquest sentit, i segons afirma la memòria del PDU-Delta, «L’àmbit d’estudi del PDU
dels àmbits d’activitat econòmica del Delta de Llobregat per posició territorial, connectivitat
i proximitat immediata amb el port de Barcelona, l’aeroport de Barcelona-el Prat o la Zona
d’activitats logístiques, i als espais agraris del Delta del Llobregat, és l’idoni per establir
mitjançant un PDU nous usos que permetin oferir sòl per a la implantació d’activitat
econòmica, entre altres les relacionades amb indústria punta i l’activitat logístic. L’objectiu
general del PDU que es promou serà l’adaptació del planejament urbanístic vigent en
l’àmbit territorial del PDU a les infraestructures executades i previsions sectorials que
l’afecti i la delimitació i execució de sectors d’interès supramunicipal d’especial rellevància
econòmica o social de nova implantació, o d’altres ja existents a transformar, que per l’alta
connectivitat territorial, a través dels grans eixos viaris, així com la seva ubicació
estratègica en l’entorn de gran infraestructures es poden desenvolupar de forma
immediata mitjançant el Pla que els delimiti i ordeni».
Doncs bé, entre la documentació sotmesa a informació pública, a part de l’afirmació
sostinguda a la memòria que hem reproduït, no hi ha cap estudi justificatiu que motivi la
conversió de sòl. Si bé és cert que hi ha el document «Estudi d’oportunitats per a la millora
urbanística dels sectors d’activitat econòmica dels municipis de Sant Boi de Llobregat,
Viladecans i Gavà», aquest és un pur estudi urbanístic de millora dels vells polígons ja
existents i d’encaix dels nous sectors a requalificar, però no conté en sí mateix cap apartat
en què es justifiqui de forma fefaent aquesta requalificació a partir de bases objectives
com ara possibles desajustos entre l’oferta i la demanda de sòl per a activitats
econòmiques, ni hi ha cap estudi prospectiu sobre l’evolució de les necessitats de sòl a la
zona a partir d’escenaris plausibles d’evolució de l’activitat econòmica.
De fet, l’únic estudi que coneixem sobre les necessitats de sòl per a activitats
econòmiques a l’àmbit del Delta del Llobregat és el realitzat el maig de 2014, titulat
«Polígons d’activitat econòmica a l’AMB», elaborat per la Secció d’Estudis de la Direcció
de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Segons aquest estudi, en
els municipis afectats pel PDU, existeixen a data d’avui 22 sectors d’activitat econòmica,
dels quals dos estan sense urbanitzar encara, i cinc més presenten deficiències que
n’impedeixen el ple desenvolupament. De fet, de les 566,9 Ha que conformen els sectors
d’activitats econòmiques dels municipis esmentats, encara estan sense urbanitzar el
9,14% de la superfície, i el 18,33% de la superfície presenta deficiències. L’estudi, a més,

