
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 14 de gener de 2014, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/427.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
16 de juliol de 2013 ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/427, interposat a
nom de l’Associación de Veïns Sant Antoni del barri de la Rampinya de la vila de Sallent contra l’Acord de 19 de
maig de 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Sallent.

La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:

“Estimar parcialment el present recurs contenciós administratiu interposat a nom de l’Associació de Veïns Sant
Antoni del barri de la Rampinya de la vila de Sallent contra l’Acord de 19 de maig de 2010 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, que va dictar un Acord segons el qual, en essència, es va acordar aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sallent, promogut per l’Ajuntament, segons el text
refós elaborat pels serveis tècnics de la Direcció General d’Urbanisme, el qual incorpora les prescripcions de
l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 10 de novembre de 2009, del tenor
explicitat anteriorment, i en estimar parcialment la demanda articulada s’estima la nul·litat de l’article 102 per
a la qualificació urbanística de zona de dipòsits salins clau 19 i article 93 per al Pla especial denominat PE-02,
parc de la riera de Soldevila, ja concretats anteriorment, i la seva ubicació territorial actuada pels plànols
corresponents en els particulars de la clau 19, perquè són disconformes a dret i es condemna l’Administració
demandada que ordeni urbanísticament els terrenys que siguin procedents amb la/les clau/s que escaigui en
els termes següents:

”—1 Sense necessitat de nova tramitació.

”—2 Amb la deguda separació dels terrenys de la ubicació preexistent de la qual es pugui preveure per a
ampliacions en superfície que no pot ser anàloga a la ubicació preexistent i per a cada ordenació, com a mínim,
amb la necessitat de no prescindir de les mesures imprescindibles de límit o control d’alçària, cotes, superfícies
i volums, parcials i totals.

”—3 L’ordenació en conjunt ha d’atendre l’estabilització sense demora, per passar a ser de reducció tan aviat
com sigui possible i sense que es puguin produir situacions d’agreujament o accentuació en els límits o control
que s’estableixin.

”—4 Tot això sens perjudici del que per planejament derivat especial es pugui establir a més en el futur si és
que s’escau.

”—5 I en el termini de nou mesos a computar des de la fermesa de la present Sentència per aprovar-ho
definitivament, publicar-ho i donar-ne compte a aquest Tribunal.

”—6 En cas de discrepància per a la nova ordenació se n’exceptua la possibilitat de plantejar el que sigui
procedent pels tràmits d’execució de sentència.

”Es desestimen la resta de pretensions.

”Sense efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
resolc donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per a coneixement general.

Barcelona, 14 de gener de 2014
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