Adreçat a tots els ajuntaments

Assumpte: Aclariment sobre la competència de les administracions per dur a
terme la conservació i manteniment de lleres en zones urbanes.

Sobre aquesta qüestió, recentment el Tribunal Suprem ha emès dues sentències,
de data 10 de juny de 2014 i de 13 de desembre de 2017 en les quals aclareix a qui
corresponen les competències per a les actuacions en les lleres situades en zones
urbanes.
Aquestes sentències venen a explicar de forma més entenedora el que ja
s’estableix a l’article 28.4 de la Llei 10/2001 que aprova el Pla Hidrològic Nacional
que diu:
4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas
corresponderán a las Administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la
Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.
El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y
Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones.

A la sentència de 2014 s’afirma, que “a efecto de las actuaciones en los cauces
públicos, cuando de zonas urbanas se trata, la competencia no puede ser más que
municipal..”.
Per tant, el Tribunal Suprem determina que tant la neteja ordinària, com les
actuacions de conservació i adequació de les lleres que es troben en zona urbana
són competència municipal.
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Durant els darrers mesos diversos ajuntaments han consultat aquesta direcció
general sobre la possibilitat de dur a terme les tasques de manteniment,
conservació i condicionament de les lleres que transcorren per zones urbanes, i és
per això que es considera oportú fer aquest aclariment de les competències de les
administracions en els trams de lleres en zones urbanes.

A la sentència de 2017, el Tribunal Suprem reafirma l’anterior i precisa sobre el
concepte de zones urbanes, quan diu “no equivalen a lo que la antigua legislación
urbanística consideraba suelo urbano, sino que son los espacios materialmente
urbanos, esto es de un pueblo o ciudad y de sus aledaños”.
També aclareix que, en sentit contrari, les actuacions extraordinàries , són
competència de l’organisme de conca, i per tant, no ho són dels municipis.
Es a dir, que d’acord amb la jurisprudència, com a regla general les actuacions en
les lleres públiques en zones urbanes corresponen a l’Ajuntament, i la
competència autonòmica n’és l’excepció.

Vist l’anterior, i atès que els ajuntaments tenen a dintre de les seves
competències la del manteniment, conservació i condicionament de les lleres
públiques que travessen zones urbanes, s’entén que els ajuntaments no
requereixen d’autorització prèvia per part d’aquesta direcció general per dur a
terme aquestes actuacions.
Us oferim el nostre suport tècnic per resoldre els dubtes i qüestions que puguin
sorgir a l’hora de planificar o executar feines de manteniment ordinari de lleres a
zones urbanes.

Palma, 20 de febrer de 2019
La directora general
Joana M. Garau Muntaner
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Es consideren actuacions ordinàries petites obres de manteniment, retirada de
residus, sediment o vegetació de les lleres, etc. I actuacions extraordinàries, els
endegaments, obres de defensa de marges, etc.

