
 

 

 

 

ANUNCI 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió ordinària de 7 de març de 2022 va aprovar, 
inicialment, la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries en l’àmbit del Pla 
Parcial del SAU-4, per tal d’adequar la normativa del SAU-4, a la normativa comercial actual. 
 
D’acord amb el que determinen els articles  84 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i article 23.b del Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
l’expedient es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, per tal que qualsevol 
persona el pugui examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes. La informació 
pública començarà a comptar a partir de la darrera publicació de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la província, a un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i per 
mitjans telemàtics, publicant els edictes i els documents a la seu electrònica de l ’Ajuntament 
de Mont-ras (www.mont-ras.cat) i al tauler electrònic municipal.  
 
Igualment es va acordar la suspensió en l’àmbit del SAU-4, de la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització compleme ntaris, com 
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats 
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial. Aquesta suspensió no afectarà a aquelles llicències o projectes que siguin 
compatibles amb el planejament vigent. S’adjunta plànol de l’àmbit de la suspensió. 
 
L’Alcaldessa  
Vanessa Peiró i Royán  
 
Mont-ras 9 de març de 2022 
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