
 

 

ANUNCI 

 

 

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 de gener de 2021, va aprovar per 

unanimitat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de normes 

subsidiàries de planejament urbanístic vigent referent a la regulació del Sòl no 

urbanitzable (SNU) a tot el terme municipal de Riba-roja d’Ebre. 

 

El que se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del 

públic interessat, així com, a informació pública pel termini de 45 dies, 

mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de 

major publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web 

municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o 

al·legacions. 

 

Així mateix, va acordar suspendre per termini d’1 any, d’acord amb l’establert 

en l’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la llei d’urbanisme, la tramitació dels instruments urbanístics i 

l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, 

rehabilitació construcció 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.  

L’àrea afectada per la suspensió, és el sòl no urbanitzable de tot el terme 
municipal. 
 

Això d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 102 del Reglament de 

la Llei d’urbanisme, que permet tramitar els instruments o atorgar les llicències 

fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions 

del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 

canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una 

vegada definitivament aprovat.  

 

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de 

l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, a la Pl. de la Vila, núm.1, de dilluns a 

divendres, de les 10 a les 14 hores  

 

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu 

de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 

comptar des del dia següent de la seva notificació.  



 

 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 

davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 

dia següent de la seva notificació.  

 

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no 

qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  

 

 

Riba-roja d’Ebre, 01 de febrer de 2021 

 

L’Alcalde 

 

 

 

Antonio Suárez Franquet 


		2021-02-01T09:18:53+0100
	ANTONIO SUÁREZ FRANQUET - DNI 39907627M (AUT)




