
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 3 de novembre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central referent al municipi de Sallent.

En data 27 de gener de 2014, es va fer pública al DOGC núm. 6548 la sentència dictada en data 16 de juliol de
2013 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/427, interposat a nom de l’Associació de Veïns
Sant Antoni del barri de la Rampinya de la vila de Sallent contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central, de sessió de 19 de maig de 2010, d’aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística
municipal de Sallent.

En compliment de la sentència esmentada, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la
sessió de 2 d’octubre de 2014, va adoptar, entre altres, l’acord la part dispositiva del qual es reprodueix a
continuació:

 

Exp.: 2006 / 024715 / N

Pla d'ordenació urbanística municipal, al municipi de Sallent

 

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Donar-se per assabentada aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de la sentència
dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de data 16 de juliol de 2013, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/427,
interposat per l’Associació de Veïns Sant Antoni del barri de la Rampinya de la vila de Sallent, contra l’acord de
la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de sessió de 19 de maig de 2010, d’aprovació
definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sallent, referent al Pla d'ordenació urbanística municipal.

-2 Tenir per nuls l’article 102 del POUM de Sallent per a la qualificació urbanística de zona de dipòsits salins
clau 19 i l’article 93 del POUM de Sallent per al Pla especial denominat PE-02, parc de la riera de Soldevila, així
com la seva ubicació territorial actuada pels plànols corresponents en els particulars de la clau 19.

-3 Aprovar definitivament una nova ordenació urbanística del POUM de Sallent en substitució de la declarada
nul·la, tot modificant-lo puntualment d’acord amb la normativa urbanística i els plànols d’ordenació que
consten annexats al present acord.

-4 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-5 Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sallent, a l’Associació de Veïns Sant Antoni del barri de la
Rampinya de la vila de Sallent i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Els documents de l’expedient vinculats a aquest edicte es poden consultar en el Registre de planejament
urbanístic de Catalunya, mitjançant l’enllaç següent:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2006/24715/N&assentament=
62794,62795,62796,62797,62798,62799,62800,
62801,62802,62803,62804,62805,62806&set-locale=ca
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Manresa, 3 de novembre de 2014

 

Ferran Caparroz Pérez

Secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central

 

 

Annex:

Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal i relació de la documentació gràfica modificada,
del municipi de Sallent

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat_2.pdf
 

 

(14.307.060)
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NORMES URBANÍSTIQUES 
 

1. Article 93, pel que fa al PE-02: 

 “PE-02. Itinerari paisatgístic fins al riu Llobregat 

Crear un recorregut longitudinal a la riera de Soldevila des del riu Llobregat, tot plantejant 
una passarel·la per a vianants fins al Guix, i considerant la possibilitat d’un pas per sota 
l’autovia fins a arribar als horts i enfilant-se fins a trobar el pas per sota el tren que condueix 
a l’aqüeducte del Vilar. Aquest itinerari longitudinal enllaçarà amb els diversos recorreguts 
transversals, d’acord amb el plànol d’estructura urbana del POUM: el passeig fluvial, el 
provinent de la Rampinya pel parc de Soldevila, el provinent de la Rampinya seguint 
l’antiga Sèquia, etc. El Pla especial definirà les condicions de restauració de l’aqüeducte del 
Vilar i la continuïtat amb camins rurals cap a Santpedor i el poblat ibèric del Cogulló. 

Així mateix, aquest instrument preveurà actuacions de regeneració paisatgística en els 
marges del curs fluvial, amb eventuals plantacions.” 

2. S’afegeix un nou paràgraf dins l’apartat 5è de l’article 104. Regulació d’usos amb 
caràcter general, del sòl no urbanitzable, amb el redactat següent: 

 “5. En els sòls classificats com a no urbanitzables no s’hi podran desenvolupar altres usos 
que els específicament permesos. Les activitats preexistents legalment establertes que no 
s’ajustin a aquesta limitació d’usos podran mantenir l’activitat, però en el moment en què 
cessi l’ús per al qual estan autoritzades, hauran d’adequar-se a la nova regulació d’usos 
que estableixi el planejament aprovat. 

Tot i això, en qualsevol de les zones en sòl no urbanitzable regulades en aquest POUM, a 
banda dels usos admesos de forma específica en cada clau, s’hi permetrà realitzar 
transitòriament aquelles instal·lacions tècniques o infraestructures que siguin necessàries 
per a la valorització del recurs salí i la reducció dels dipòsits actuals, tals com l’ampliació de 
la cinta transportadora existent i l’arranjament de pistes forestals. 

Així mateix, es podran realitzar les obres necessàries per a la intercepció de les surgències 
naturals i la seva derivació, mitjançant canonades, fins al col·lector de salmorres.” 

3. Article 102: 

 “Art. 102. Zona de dipòsits salins (clau 19) 

1. Definició. Es qualifiquen així els sòls destinats a l’emmagatzematge dels materials 
provinents del rebuig miner, per als quals cal regular el procés progressiu de reducció 
d’aquests materials fins a eliminar-los. 

2. Àmbit. La clau 19 s’ajusta, estrictament, a l’àrea actualment ocupada pel dipòsit del 
Cogulló, i incorpora les cubetes, els camins perimetrals i les instal·lacions adjacents 
que garanteixen la gestió i el control ambiental del dipòsit. La seva superfície és de 
47,57 ha, definint-se aquesta àrea com a perímetre màxim. El perímetre en planta 
d’aquest àmbit es recull gràficament en els plànols d’ordenació. 

Pel que fa a l’alçada màxima, el dipòsit del runam salí no podrà depassar, en cap cas, 
la cota de 538 m sobre el nivell del mar. Caldrà, així mateix, garantir en tot moment 
l’estabilitat general del runam. 

3. Usos. Per a la regulació dels usos i activitats permesos en aquesta clau urbanística, 
s’estableixen dues fases. 

Fase 1, d’estabilització i control ambiental 

a) Usos i activitats admesos: 

- Abocament de runam salí provinent de l’activitat extractiva, dins els límits màxims 
fixats en planta en els plànols d’ordenació i la cota màxima de 538 m sobre el 
nivell del mar. 
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- Retirada de runam salí per a la seva valorització i eliminació. 

- Actuacions i operacions de control ambiental del runam (entre altres, 
instal·lacions de control de lixiviats i de seguiment i reparació dels impactes 
ambientals). 

- Construcció de les infraestructures i instal·lacions necessàries per a la retirada de 
runam salí. 

b) Previsió temporal: es fixa com a data màxima per finalitzar aquesta primera fase el 
30 de juny de 2017. 

Fase 2, de reducció i restauració 

L’ordenació urbanística d’aquesta segona fase es subjecta al programa de restauració 
que s’estableixi i que és exigible als dipòsits salins. 

a) Usos i activitats admesos: 

- Retirada de runam salí. 

- Dipòsit de materials derivats de les operacions de valorització del recurs salí. 

- Actuacions i operacions de control ambiental del runam (entre altres, 
instal·lacions de control de lixiviats i de seguiment i reparació dels impactes 
ambientals). 

- Construcció de les infraestructures i instal·lacions necessàries per a l’extracció de 
runam salí. 

Es prohibeix en aquesta fase qualsevol activitat d’abocament de runam salí pròpia 
de l’activitat extractiva. 

b) Previsió temporal: inici en qualsevol moment de la fase anterior i, com a màxim, el 
30 de juny de 2017. 

c) Mitjançant plans especials urbanístics, es podran establir les condicions 
urbanístiques necessàries per a la implementació del programa de restauració.” 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6747 - 11.11.20144/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14307060-2014



 3

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA MODIFICADA 

 
Es modifica la delimitació de la Zona de dipòsits salins (clau 19), d’acord amb la proposta 
d’aquest document, en els següents plànols d’ordenació del POUM: 

-  Plànol O-02_PTPCC Categories del sòl en el PTPCC   E: 1/20.000 

-  Plànol O-02  Zonificació en sòl no urbanitzable  E: 1/20.000 

-  Plànol O-02 (07) Zonificació en sòl no urbanitzable  E: 1/5.000 

-  Plànol O-02 (08) Zonificació en sòl no urbanitzable  E: 1/5.000 

-  Plànol O-02 (10) Zonificació en sòl no urbanitzable  E: 1/5.000 

-  Plànol O-02 (11) Zonificació en sòl no urbanitzable  E: 1/5.000 
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