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   ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LA  
FITXA URBANÍSTICA UA-SUBLE 11, Etang Salé 

DEL PLA D’ORDENACIÓ I URBANISME 
D’ESCALDES - ENGORDANY 

 

Exposició de motius: 
 

El Tribunal de Batlles ha dictat Sentència (núm. 000075/2018, 
de data 25 de setembre del 2018) en el marc de la demanda 
jurisdiccional interposada pels germans Esteve, Daniel i Joan 
Pere SANTURÉ HÉBRARD, contra el Comú d’Escaldes-
Engordany, el Govern d’Andorra, la societat Caldamont SA i 
Josep SANTURÉ MAYA, per la qual es declara nul el Decret 
d’aprovació del Pla Parcial de la UA-Suble 11, Ètang Salé, de data 
31 de març del 2014. 

Procedeix per tant en compliment del manament judicial, 
modificar la fitxa urbanística de la UA-Suble 11, Ètang Salé, 
incorporant a la mateixa unitat la finca “E”, destinada a vialitat, 
tot i ajustant les dades físiques i de desenvolupament de la unitat 
d’actuació. 

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la 
primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el 
successiu el POUPEE) 

Vistos els articles 105 i 106 del Text Refós de Llei general 
d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU), 
el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 
5 d’octubre del 2015, acorda: 

1. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació del 
POUPEE, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació 
prèvia en els termes de l’article 99 del Text refós de la 
LGOTU. 

2. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,  el 
següent 
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a) Justificació: 

Donant compliment al manament judicial referenciat a 
l’encapçalament, procedeix modificar la fitxa urbanística de la 
UA-Suble 11, Ètang Salé, incorporant la finca “E”, provinent de la 
UA-Suc 01.3 i destinada a vialitat, tot i ajustant les dades 
físiques, de desenvolupament i paràmetres de la unitat 
d’actuació. 

 

b) Proposta de modificació de la fitxa urbanística (dades 
físiques, dades pel desenvolupament i els paràmetres 
pel desenvolupament de l’àmbit) de la UA-Suble 11, 
Étang Salé, que queda redactada conforme als annexos 
núms. 1 i 2 d’aquest document. 

 
 

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes. 
 
Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 5 d’octubre del 2018. 
 
 
  Vist i plau                                                        P.o. del Comú 
La Cònsol Major                                            El Secretari General 
 
 
 


