
 

 

 

 

 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 

 
Expedient: X2020000068 
Assumpte: sol·licitud llicència per la construcció d’accessos a una estació de servei 
Interessat: xxxxxxxxxxxx. 
Raó social: SALAT S.A 
Representant: Jorge Casals i Subirana. 
 
Decret denegant llicència municipal i de requeriment per legalització. 
 
 
Antecedents 
 
1.- En data 11 de febrer de 2020 i mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 
E2020000220, s’ha presentat la següent documentació: Projecte bàsic i executiu 
anomenat PROJECTE CONSTRUCTIU D’ESTACIÓ DE SERVEI A CONSTRUIR EN EL 
TERME DE SANT MARTÍ D’ALBARS, PARCEL.LA 22 POLÍGON 001, AMB ACCÉS A LA 
CARRETERA C-62, PK. 12+250, MARGE DRET, document subscrit per l’enginyer de 
camins, Canals i Ports xxxxxxxxxxxx. D’aquest projecte se’n dedueix que el Projecte 
s’assenta majoritàriament al terme municipal de Sant Martí d’Albars que és 
l’administració que l’ha tramitat.   
 
2.- L’objecte de la sol·licitud és la petició de llicència urbanística, recolzada en l’esmentat 
projecte constructiu, atès que una part dels accessos d’entrada i sortida de la carretera 
C-62 que precisa l’estació de servei es reconeix, per part del peticionari, que són en 
terme municipal d’Olost, tal com queda especificat en el plànol numero 14. 
 
3.- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olost, aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 20 d’octubre de 2010, i 
publicat a l’efecte d’executivitat el dia 13 d’abril de 2011, recull que  part d’accessos que 
queden dins el terme d’ Olost, estan situats en Sòl no urbanitzable, concretament amb 
la clau X  Zona de sistema  de comunicacions, i també en la clau 20 a) Rústic agrícola. 
Al mateix temps d’acord al Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aquell espai 
està qualificat com a zona de Sòl de Protecció Especial. 
 
4.- De la documentació presentada se’n dedueix l’aprovació definitiva, per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió del dia 21 de gener 
de 2016, del Projecte en sòl no urbanitzable per la construcció de l’estació de sevei 
d’acord amb el tràmit que disposa l’art. 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat 
per D.L. 1/22010, de 3 d’agost, per l’aprovació dels projectes d’actuacions específiques 
d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
5.- L’esmentada aprovació eestà condicionada a diverses mesures entre les que s’inclou 
la següent: 



 

 

 

 

 
- “3.- Recordar a l’Ajuntament de sant Martí d’Albars i a la persona interessada 

que, en el cas que es determini per part de l’Oficina del Mapa municipal de la 
Direcció General d’Admnistració local que part de lees vies projectades 
d’acceleració i desacceleració respecte de la carrtera C-62 es situen al terme 
municipal d’Olost, caldrà tramitat el projecte d’actuació específica corresponent 
davant del seu Ajuntament, per tal de poder atorgar la llicència municipal.”    

 
L’Ajuntament d’Olost, i donada la urgència de les actuacions que deriven de la sol·licitud 
i que es determinen en aquesta resolució, ha elevat consulta prèvia a l’esmentada Oficina 
del Mapa municipal, de la qual es dedueix la situació, reconeguda a la sol·licitud i al 
Projecte de construcció de l’estació de servei i dels seus accessos, de que una part de 
les obres se situen, sense cap mena de dubte, al seu terme municipal. 
 
6.- Entre la documentació que acompanya a la sol·licitud de llicència hi ha la Resolució 
d’autorització de l’obra en zona de protecció de la carretera que és incompleta, atès que 
només hi ha la primera part del seu text per la qual cosa no es pot comprovar el sentit 
dels acords relatius a la sol·licitud tramitada. 
 
7.- Entre la documentació lliurada no consta l’acord de concessió de llicència per la 
realització de cap mena de treball per part de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, per 
la qual cosa cal deduir que no hi ha autorització per començar l’obra per l’estació de 
servei tot i que, en aquesta mateixa data, es pot comprovar in situ que hi ha màquines 
pesants fent moviment de terres en aquell espai. 
 
8.- En data 10 de març de 2020 el tècnic municipal ha emès i signat un informe en el 
que es conclou que: “La documentació presentada no s’ha presentat com un Projecte 
d’actuació especifica per a dos enllaços amb la carretera C-62, sinó com una sol·licitud 
de llicència d’obres i que analitzada tota la documentació, es conclou que no es podrà 
informar favorablement fins que no es disposi de l’aprovació definitiva del Projecte 
d’actuació específica per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central.” 
 
9.- Atès que s’ha constatat l’inici de les obres amb un moviment de terres en l’espai 
objecte de la llicència, cal una actuació d’urgència donat que per l’Ajuntament d’Olost 
no és possible atorgar la llicència sol·licitada. 
 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- L’art. 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) aprovat per 
D.L. 1/22010, de 3 d’agost, sotmet a llicència municipal les obres generals de construcció 
de nova planta i, en particular, les obres d’urbanització i els moviments de terres. 
 
2.- Els art. 199 i següents del TRLUC citat, recullen les determinacions relatives a la 
protecció de la legalitat urbanística, entre d’altres pels cassos d’obres que s’executen 



 

 

 

 

sense l’emparament de la necessària llicència municipal d’obres o a l’empara d’alguna 
llicència que es pugui considerar nul·la. 
 
3.- L’art. 47 del TRLUC regula el règim d’ús del sòl no urbanitzable i en el seu apartat nº 
4 recull la possibilitat d’instal·lar-hi actuacions específiques d’interès públic (com pot ser 
una estació de serveis d’acord amb el seu apartat d.), prèvia aprovació dels projectes 
d’acord amb l’art. 48 del mateix text legal. 
 
4.- L’art. 210 del TRLUC disposa la nul·litat de les llicències que es dictin amb infracció 
de la seva normativa. 
 
5.- El Pla d’Ordenació Urbanística d’Olost (POUM) vigent recull que  part de les obres 
que es pretenen per construir l’estació de servei i els seus accessos queden dins el terme 
d’ Olost estan situats en Sòl no urbanitzable, concretament amb la clau X  Zona de 
sistema  de comunicacions, i també en la clau 20 a) Rústic agrícola. Al mateix temps 
d’acord al Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals aquell espai està qualificat 
com a zona de Sòl de Protecció Especial. 
 
6.- La competència per l’atorgament – i denegació - de les llicències municipals d’obres 
que és atribuïda inicialment a l’Alcalde per la normativa local, va ser delegada en la Junta 
de Govern Local per Decret 63/2019, de 21 de juny de 2019, per la qual cosa i donada 
la urgència de l’actuació, cal avocar puntualment l’exercici de la mateixa donant-ne 
compte  a la Junta en la primer sessió que celebri. 
 
A la vista dels antecedents i dels fonaments de dret que els són aplicables, per la present, 
 
DISPOSO: 
 
Primer.- Avocar puntualment la competència per la denegació de la llicència 
sol·licitada pel Sr. xxxxxxxxxxxx en representació del Sr. xxxxxxxxxxxx, amb raó social 
SALAT SA, per l’execució d’uns accessos a una estació de servei que es projecta en terme 
municipal de Sant Martí d’Albars, segons detall que s’exposa a l’antecedent primer 
d’aqueta Resolució. 
 
Segon.- Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. xxxxxxxxxxxx en representació del 
Sr. xxxxxxxxxxxx, amb raó social SALAT SA, atès que les actuacions a les quals es 
refereixen els treballs objecte de petició, s’inclouen, en part, en sòl no urbanitzable situat 
al terme municipal d’Olost d’especial interès agrícola i objecte de protecció, sense que 
s’hagi tramitat, com encertadament assenyala l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central (CTUCC) de 21 de gener de 2016, el corresponent 
Projecte d’actuació específica per obres d’interès general, en la seva pretensió de 
construir una estació de servei, amb els seus accessos, a la carretera C-62 marge dret. 
 
Tercer.- Justificar la denegació de llicència en la manca del tràmit adequat i 
per manca de documentació justificativa atès que no consta, a més la documentació 
completa de la resolució de la Direcció General de carreteres pel que fa a la construcció 
dels accessos que, en part, se situen en terme municipal d’Olost,  la manca de constància 



 

 

 

 

de la llicència que pugui emparar les obres que, en tot cas, s’ha d’haver atorgat per 
l’ajuntament de Sant Martí d’Albars.  
 
Quart.- Només pel supòsit en que s’hagi atorgat, requerir de nul·litat la llicència 
que pugui emparar les obres de construcció d’una estació de servei al municipi de Sant 
Martí d’Albars, atès que aquest títol habilitant s’ha d’haver atorgat incomplint la condició 
nº 3 dels acords de la CTUCC del dia 21 de gener de 2016, pels quals es recordava a 
l’esmentat Consistori i a les persones interessades que els accessos a la instal·lació i que 
són el terme d’Olost s’han de tramitar com una actuació específica d’interès general en 
sòl no urbanitzable sense la qual no es pot atorgar la llicència municipal. 
 
Cinquè.- Requerir als promotors de les obres  perquè s’abstinguin de portar a 
terme qualsevol intervenció o activitat en terme municipal d’Olost, al mateix temps que 
se’ls insta a acomplir amb el tràmit imprescindible per la legalització de l’activitat per la 
qual són necessaris els accessos pel terme municipal d’Olost segon el que es dirà en el 
punt següent. 
 
Sisè.- Requerir als promotors de l’estació de serveis perquè procedeixin al 
tràmit d’un Projecte per actuacions específiques en sòl no urbanitzable i que 
són d’interès públic, davant de l’Ajuntament d’Olost en ser aquest el tràmit oportú – i no 
pas la sol·licitud de llicència - per la legalitat de qualsevol obra situada en aquest terme 
municipal. 
 
Setè.- Posar de manifest davant de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars de la 
necessitat d’impedir qualsevol obra de construcció de la futura estació de servei situada 
al seu terme municipal, tant per la nul·litat de la seva llicència si és que la mateixa ha 
estat concedida, com per la manca del títol que ha de completar la instal·lació que 
correspon a l’Ajuntament d’Olost. 
 
Vuitè.- Notificar aquesta Resolució al sol·licitant fent-li avinent la necessitat de 
que l’Ajuntament de Sant Martí decreti el cessament de qualsevol activitat de construcció 
de l’estació de serveis per les raons que s’han desgranat als punts anteriors. 
 
Novè.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
requerint-lo de nul·litat de la llicència concedida en el cas de que la mateixa 
s’hagués atorgat, i de la necessitat d’impedir les obres de construcció de l’estació de 
serveis que consten en curs en aquests moments. 
 
Desè.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local en la primera 
sessió que celebri. 
 
A Olost, en la data de la seva signatura electrònica. 
 


