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En la mateixa sessió es va acordar la suspensió de la tramitació de planejament derivat,
projectes de gestió i urbanització i llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos i
d’altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits 1 i 2 que es grafien en el plànol
adjunt, pel termini màxim de 2 anys comptats des de la publicació del present anunci.
L’abast de la suspensió en cadascun dels àmbits és el següent:
Àmbit 1. La suspensió de llicències abasta a les de parcel·lació i d’edificació en els àmbits de
sòl urbà consolidat que es delimiten al plànol adjunt.
Àmbit 2. La suspensió abasta a la tramitació de planejament derivat i instruments de gestió i
projectes d’urbanització en els sectors de sòl urbanitzable, pla de millora urbana i polígons
d'actuació urbanística, així com també se suspèn l’atorgament de llicencies de parcel·lació de
terrenys i d’edificació..
En ambdós àmbits s’admetran les obres de reforma, rehabilitació, distribució interior i les
obres i canvis d’ús que no comportin augment de volum i, en general totes les que siguin
compatibles amb les previsions del Pla General vigent i el POUM que es tramita, en els termes
de l’article 102.4 del Decret 305/2006 de 18 de juliol.
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Santa Susanna, 12 de juny de 2020.
L’alcalde,
Joan Campolier i Montsant

CVE 2020015042

El contingut íntegre del POUM es podrà consultar a la seu electrònica municipal
(http://www.stasusanna.cat/temes/poum/).També estarà exposat, en format paper, a la sala
de l’antiga biblioteca situada a l’edifici de l’Ajuntament, i es podrà consultar amb cita prèvia.

Data 22-6-2020

Romandrà exposat al públic durant un termini de 45 dies, comptats des de la publicació del
present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a fi que tots els interessats puguin examinar-lo
i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Santa Susanna, en la sessió celebrada el dia 9 de juny de 2020, va
acordar, per majoria absoluta legal, l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i l’Estudi Ambiental Estratègic que incorpora, presentat per JBE Arquitectes
Associats SLP.
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ANNEX
PLÀNOL DELS ÀMBITS DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS
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