
 V
 A

 L
 I 

D
 A

 T
Ressaltar camps

V 2.0
Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Tramesa genèrica

Núm Exp.:

Tramesa genèrica

Motiu
Assumpte

A/A Departament de Medi Ambient. Tramesa avanç modificació puntual NNSS

Exposo

Adjunt li trameto avanç de la modificació puntual de les NNSS referent a la regulació del sòl no 
urbanitzable. 
La documentació tècnica ha estat penjada a la plataforma ALFRESCO.

Sol·licito

Que es tingui per presentada la documentació i es faci la tramitació corresponent.

On va adreçada

Departament de Territori i Sostenibilitat

Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb) Veure els Adjunts

Adjunteu els documents que considereu oportuns

certificat acord Ple 15.09.17

certificat acord.pdf

Adjunta Elimina Mostra

Adjunta Elimina

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que: 
  
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins 
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Signatura

Modifica ImprimeixEnvia





 


 
Joan Baptiste Miró Raduà, Secretari de l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre, 
comarca de la Ribera d’Ebre. 
 


CERTIFICO: 
 
Que el Ple d’aquest ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de 
setembre de 2017, va prendre l’acord que es transcriu literalment a 
continuació, a reserva de la redacció de l’aprovació de l’acta: 
 
“6.- APROVACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS 
REFERENT A LA REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
El planejament urbanístic general d’aquest municipi es regula per les vigents Normes 
Subsidiàries i de planejament de Riba-roja d’Ebre, aprovades per la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona. Amb data 08 de juliol de 2005 en data 07 de maig de 
1997, i publicat  el Text Refós al DOGC núm. 4468 de data 13 de setembre de 2005. 
 
L’arquitecta Rosa Maria Poyo Perelló ha presentat a l’Ajuntament el document 
“Avaluació ambiental estratègica ordinària: Document inicial”, com un avanç de la 
modificació puntual de les NNSS de Riba-roja d’Ebre. 
 
El dos grans objectius d’aquesta modificació puntual al sòl no urbanitzable són 
l’adequació de la regulació del SNU a les directrius dels plans territorials vigents (PEIN i 
PTPTE), i establir una regulació del SNU de protecció especial de manera que tingui la 
consideració de “Normativa específica de l’espai a protegir”. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent, 
PROPOSTA AL PLE: 
 
Primer.- Iniciar el procés de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament NNSS de Riba-roja d’Ebre, referent a la regulació del sòl no urbanitzable. 
 
Segon.- Aprovar l’avanç de la Modificació puntual de NNSS de Riba-roja d’Ebre, 
referent a la regulació del sòl no urbanitzable redactat per l’arquitecta Rosa Maria 
Poyo Perelló, que té per objecte la regulació d’usos i el desenvolupament de les 
actuacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable del terme municipal de Riba-roja 
d’Ebre. 
 







 


Tercer.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat l’avanç de la 
Modificació puntual de les NNSS, junt amb el document inicial estratègic, als efectes 
que l’òrgan competent en matèria d’urbanisme emeti el corresponent informe 
urbanístic i territorial i que l’òrgan ambiental emeti el document d’abast en el que 
determini l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris, objectius i principis 
ambientals aplicables i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic 
interessat. 
     
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tota la documentació que 
sigui escaient en aquest expedient. 
 
Fer constar que contra aquests acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit 
no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 


VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ ANTERIOR PROPOSTA D’ ACORD, S’ 
APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE 
MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 5 VOTS A FAVOR i 3 VOTS EN CONTRA DEL 
GRUP MUNICIPAPAL PROGRÉS PER RIBA-ROJA.” 


I perquè així consti i assorteixi els efectes que procedeixin, s’expedeix la 
present d’ordre i amb el vist i plau de l’alcalde Sr. Antonio Suárez Franquet. 
 
Riba-roja d’Ebre, 22 de setembre de 2017. 
 
Vist i plau        
L’Alcalde,        El Secretari 
 
 
 
 
 
 
Antonio Suárez Franquet     Joan Batiste Miró Raduà 
 
 


 





				2017-09-22T14:15:36+0200

		CPISR-1 Joan Baptiste Miró Raduà





				2017-09-22T14:16:15+0200

		CPISR-1 ANTONIO SUAREZ FRANQUET









Unknown Embedded URI
Pàg.  de 
Unknown Embedded URI
Pàg.  de 
Dades d'identificació del tràmit(mostrar per fer proves)
Tramesa genèrica
Motiu
On va adreçada
Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb)
Fitxers adjunts al formulari
En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que:
 
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.
, 
de/d' 
de 
8.1.1.2188.1.406459.359820
GEN_Peticio_Generica_2016.xdp
TGEN0001.pdf
Informació addicional 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
	LBL_MARCA_AIGUA_TXT:  V A L I D A T
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Feu click per ressaltar de color vermell els camps del formulari que siguin obligatoris.: 
	Versió del pdf: V 2.0
	TXT_NOM_ENS_TRAMITADOR: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
	Ens que ha descarregat el formulari del portal EACAT.: 
	TXT_USUARI_NOM: 
	TXT_NOM_TRAMIT_ACTUAL: Tramesa genèrica
	TXT_EXPEDIENT: 
	Ens que ha descarregat el formulari del portal EACAT.: PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO - PREPRODUCCIO
	TXT_NOM_TRAMIT_INICIAL: 
	TXT_TIPUS_TRAMIT: Comunicacio
	TXT_CODI_ENS_CATALEG: 9610930008
	TXT_CIF_ENS_CATALEG: S0811001G
	TXT_NOM_ENS_CATALEG: Departament de Territori i Sostenibilitat
	TXT_CODI_ENS_TRAMITADOR: 4312510007
	TXT_CIF_ENS_TRAMITADOR: P4312700J
	TXT_TITOL_PDF_TRAMIT: 
	TXT_DESTI_SUBMIT: https://www.eacat.cat/prjOVERWeb/autosubmit
	TXT_VERSI_FORMU: 2017-07-27.1
	Id_Formulari: 929_PETICIO_GENERICA_2016
	TXT_VISOR: WIN Reader 11.019
	TXT_ESTAT_VALIDACIO:  V A L I D A T
	TXT_ASSUMPTE: A/A Departament de Medi Ambient. Tramesa avanç modificació puntual NNSS
	TXT_EXPOSO: Adjunt li trameto avanç de la modificació puntual de les NNSS referent a la regulació del sòl no urbanitzable.La documentació tècnica ha estat penjada a la plataforma ALFRESCO.
	TXT_SOLLICITO: Que es tingui per presentada la documentació i es faci la tramitació corresponent.
	TXT_CODI_DEP: 9610930008
	TXT_LITERAL_DEP: Departament de Territori i Sostenibilitat
	BTN_VEURE_ADJUNTS: 
	LBL_EPIGRAF: 
	CHECK_FITXER: 1
	TXT_CODI_FITXER: Adjunt 01
	TXT_MIDA_FITXER: 283815
	TXT_DATAC_FITXER: Fri Sep 22 2017 14:16:16 GMT+0200 (Hora de verano romance)
	TXT_DATAM_FITXER: Fri Sep 22 2017 14:16:19 GMT+0200 (Hora de verano romance)
	TXT_NOM_FITXER: certificat acord.pdf
	BTN_ADJUNTAR_FITXER: 
	BTN_TREURE_FITXER: 
	TXT_PRESENCIA: opcional
	TXT_EXTENSIONS: jpg,jpeg,pdf,tif,tiff,doc,docx,rtx,xls,xlsx,gif,png,bmp
	Obrir fitxer: 
	TXT_URL_DOCUMENT: 
	Esborrar: 
	Afegir: 
	Epigraf: 
	TXT_DESC_FITXER: certificat acord Ple 15.09.17
	TXT_SIGNATURA: 
	Localitat: 
	Dia: 28
	Any: 2017
	Mes: 9
	BTN_VALIDAR: 
	BTN_MODIFICAR: 
	TXT_POT_IMPRIMIR: 
	TXT_XML_ENVIO: 
	BTN_IMPRIMIR_SENSE_ENVIAR: 
	BTN_NETEJAR: 
	BTN_SUBMIT: 
	TXT_MIS: 
				<Formulari xmlns="http://www.aoc.cat/mis/v4">
					<CapFormulari>
						<Idioma>ca</Idioma>
						<Origen TipusOrigen="institucio">
							<IdentificadorOrigen TipusDocumentOrigen="nif">P4312700J</IdentificadorOrigen>
							<CodiINE10>4312510007</CodiINE10>
							
						</Origen>
						<Desti TipusDesti="institucio">
							<IdentificadorDesti>S0811001G</IdentificadorDesti>
							<CodiINE10>9610930008</CodiINE10>
							
								
								<DadesRegistre>
									<UnitatRegistre>X12</UnitatRegistre>
									<OficinaRegistre>9033</OficinaRegistre>
								</DadesRegistre>
								
						</Desti>
						<ClassificacioFuncional>
							<CodiCataleg>9610930008</CodiCataleg>
							<CodiFuncionalServei>TGEN0001</CodiFuncionalServei>
							<CodiFuncional>TGEN0001</CodiFuncional>
							<NomProcediment>A/A Departament de Medi Ambient. Tramesa avanç modificació puntual NNSS</NomProcediment>
							<TipusDocument>ofi</TipusDocument>
						</ClassificacioFuncional>
						<VersioForm>02.00</VersioForm>
						<CodiInstanciaTramit>1480484</CodiInstanciaTramit>
						<CodiInstanciaTramitPredecessor></CodiInstanciaTramitPredecessor>
						<FilExecucio>1347508</FilExecucio>
					</CapFormulari>
					<CosFormulari/>
				</Formulari>        
				
	TXT_MIS_COPIA: 
				<Formulari xmlns="http://www.aoc.cat/mis/v4">
					<CapFormulari>
						<Idioma>ca</Idioma>
						<Origen TipusOrigen="institucio">
							<IdentificadorOrigen TipusDocumentOrigen="nif">P4312700J</IdentificadorOrigen>
							<CodiINE10>4312510007</CodiINE10>
							
						</Origen>
						<Desti TipusDesti="institucio">
							<IdentificadorDesti>S0811001G</IdentificadorDesti>
							<CodiINE10>9610930008</CodiINE10>
							
								
								<DadesRegistre>
									<UnitatRegistre>X12</UnitatRegistre>
									<OficinaRegistre>9033</OficinaRegistre>
								</DadesRegistre>
								
						</Desti>
						<ClassificacioFuncional>
							<CodiCataleg>9610930008</CodiCataleg>
							<CodiFuncionalServei>TGEN0001</CodiFuncionalServei>
							<CodiFuncional>TGEN0001</CodiFuncional>
							<NomProcediment>Tramesa genèrica</NomProcediment>
							<TipusDocument>ofi</TipusDocument>
						</ClassificacioFuncional>
						<VersioForm>02.00</VersioForm>
						<CodiInstanciaTramit>1480484</CodiInstanciaTramit>
						<CodiInstanciaTramitPredecessor></CodiInstanciaTramitPredecessor>
						<FilExecucio>1347508</FilExecucio>
					</CapFormulari>
					<CosFormulari/>
				</Formulari>           
				



