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Tema 10. Reglament del Servei de
neteja viària i recollida de residus municipals de Girona
Tema 11. Ordenança fiscal de recollida i tractament de residus de Girona
Tema 12. Agenda local 21 de Girona,
objectius i contingut general
Tema 13. Els residus definició i tipologia. Responsabilitat de la seva gestió i
eliminació.
Tema 14. Principals sistemes de tractament de residus
Tema 15. Els residus municipals. La
recollida selectiva i el reciclatge.
Tema 16. Els residus comercials. Gestió.
Tema 17. Funcions de la deixalleria i
el seu funcionament.
Tema 18. El diferents serveis de recollida de residus. Definició dels serveis,
seguiment i control.
Tema 19. El servei de neteja viària.
Organització i funcionament.
Tema 20. La funció inspectora. Atribucions dels inspectors ambientals respecte dels serveis de neteja i recollida de
residus. Obligacions de les persones o
entitats inspeccionades.
Girona, 25 de febrer de 2005.—
L’Alcaldessa.

Núm. 2.357
AJUNTAMENT DE
GARRIGÀS
Anunci sobre aprovació provisional
d’un reglament
El Ple d’aquest Ajuntament, en la
seva sessió del passat 24 de gener de
2005 va aprovar provisionalment el reglament Municipal de l’Aigua.
La qual cosa s’exposa al públic per un
termini de 30 dies, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que considerin oportunes.
cas de no presentar-se’n cap, s’entendrà
definitivament aprovada.
Garrigàs, 13 de febrer de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Josep Masoliver Subirós.

Núm. 2.360
AJUNTAMENT DE
PORQUERES
Edicte sobre aprovació inicial d’un
projecte d’obra ordinària. (Exp. adm. núm.
24/05)
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Per Decret de l’alcaldia núm. 37/05,
de data 22 de febrer de 2005, s’ha aprovat
inicialment el projecte d’obra ordinària
anomenat “Projecte d’urbanització de la
connexió sud a la UAU 06”, el qual se
sotmet a informació pública pel termini
de 30 dies a comptar del dia següent a la
publicació d’aquest edicte al BOP, perquè els interessats puguin examinar-lo a
les oficines municipals i/o presentar-hi
al·legacions.
Porqueres, 22 de febrer de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Xavier Gifra Darné.

Núm. 2.343
AJUNTAMENT DE
PORTBOU
Edicte d’aprovació definitiva del Reglament de règim interior dels mercats a la via
pública
No havent-se presentat al·legacions,
durant el termini d’exposició pública de
l’acord del Ple de 2 de desembre de 2004,
d’aprovació inicial del Reglament de
règim interior dels mercats a la via
pública, s’entén aprovat definitivament
d’acord amb el que estableix l’article
178.1.c del DL 2/2003, pel qual s’aprova
el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article
70.2 de la Llei 7/1985 de bases de règim
local, es publica el seu text íntegre a efectes de la seva entrada en vigor.
Contra l’aprovació definitiva del present reglament els interessats podran presentar recurs en via contenciosa-administrativa davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dins el termini legal
de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la seva publicació.
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DELS MERCATS A LA VIA
PÚBLICA
CAPITOL I
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Art. 1.- Objecte. El present reglament
té per objecte la regulació administrativa
de la venda no sedentària exercida en els
mercats ambulants en el terme municipal
de Portbou; estant el seu règim de funcionament, sota els principis de la llibertat
de mercat i salvaguarda dels drets del
consumidor.
CAPITOL II
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Art 2.- Concepte i definició. El mercat ambulant és aquell centre d’activitats

comercials realitzades fora d’un establiment comercial permanent, de caràcter
periòdic, i exercides en instal·lacions desmuntables o transportables, incloent-hi els
camions-botiga, dintre d’un perímetre
urbà autoritzat, que compren la venda al
detall d’articles alimentaris, de simple ús,
i d’antigalles dintre el marc de la legislació vigent.
Art 3.- Àmbit d’aplicació i situació.
El present reglament serà d’aplicació en
els mercats ambulants del terme municipal de Portbou i que, actualment, estan
constituïts pels sectors de la Rambla i la
Plaça del Mercat, sens perjudici dels que
es puguin crear.
Art 4.-Celebració i horari. Els mercats
ambulants de Portbou tindran lloc tots els
dimarts i divendres en el sector de la
Plaça del Mercat (fruita i verdura) i els
divendres a la Rambla (roba). Tot això
sens perjudici d’allò que estableixi la normativa autonòmica per l’obertura d’establiments al públic els dies festius.
Els llocs de venda s’instal·laran des
de les 6 a les 9 hores del mati, i es retiraran des de la una a les tres de la tarda.
Fora dels horaris de formació del mercat
no es permetrà la instal·lació de llocs, ni
la circulació de vehicles.
CAPITOL III
DELS LLOCS DE VENDA
Art 5.-Destinació dels llocs de venda.
Els llocs només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la seva
autorització.
Art 6.-Activitats autoritzades. L’Ajuntament no autoritzarà, en el mercats ambulants, la venda d’aquells productes, especialment els alimentaris, que per llur
forma de presentació o per altres circumstàncies no compleixin les normes
tecnico-sanitàries exigides.
Art 7.-Dimensions de les parades. Les
parades podran tenir unes dimensions de
dos metres lineals com a mínim i de dotze
metres com a màxim. L’amplada del lloc
de venda serà de dos metres i mig comprenent un metre de taulell, mig metre de
passadís de venda i un metre a utilitzar de
magatzem. Els articles ofertats hauran
d’exposar-se a una distància del sòl no
inferior a 80 cms. Entre cada lloc de
venda caldrà mantenir una distancia de
separació de mig metre sense cap utilització. Atès el que disposen els articles 9 i
ss. del DL 1/1993, de 9 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós sobre comerç interior.
CAPITOL IV
FUNCIONAMENT DE MERCAT
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Art 8.- Llocs fixes i temporals. Els
llocs del mercat es dividiran en fixes i
temporals. Els llocs fixes seran aquells
que tinguent l’oportuna autorització
municipal, estan al corrent de pagament
de la taxa fixada d’acord amb l’ordenança
fiscal vigent en cada moment i registrada
una assistència mínima del 85 per cent
dels dies hàbils del mercat corresponent.
Els llocs temporals seran aquells que
no tenen l’oportuna autorització municipal, però que acudeixen al mercat en els
llocs vacants i no ocupats per les parades
fixes. Per als titulars dels llocs temporals
el pagament de la taxa municipal serà
diari, d’acord amb l’ordenança fiscal
vigent en cada moment.
Art 9.- Adjudicació del número del
lloc de venda. Tots els marxants que
assisteixin als diversos mercats de la via
publica d’aquesta ciutat hauran d’obtenir
la corresponent fitxa que expressarà el
numero del lloc de venda. Cap venedor
podrà establir-se sense haver obtingut la
indicada fitxa.
Art 10.- Obtenció del número del lloc
de venda.
10.1.- Per als llocs de venda temporals, les fitxes en qüestió hauran de
sol·licitar-se en el moment d’arribada en
el recinte del mercat, a l’assentador municipal, les quals hauran de penjar-se en la
respectiva parada a la vista de l’assentador, Policia municipal i dels compradors.
Prèvia a la expedició de la corresponent
fitxa per part de l’assentador municipal,
els comerciants temporals hauran d’acreditar estar donats d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents a la quota de la
llicència fiscal o patent.
10.2.- L’expedició de les fitxes, per
part de l’assentador municipal, no es realitzarà per cap concepte fins a les 7 del
matí. A partir de les 9 del matí els llocs
fixes que no hagin estat coberts pels titulars corresponents, s’entendran lliures i a
disposició dels comerciants inclosos en el
torn rotatiu.
10.3.- Per als llocs fixes, una vegada
presentada la documentació exigida a
l’article 13 se’ls assignarà una fitxa on hi
constaran les dades indicades a l’article
17.
Art 11.-Torn rotatiu. Per a l’ocupació
dels llocs lliures que es produeixin per
baixes circumstancials del dia, l’Ajuntament establirà un torn rotatiu entre els
comerciants que hagin assistit aquell dia
al mercat. L’ocupació dels llocs fixos
lliures per part dels comerciants del torn
es realitzarà amb independència de la
seva longitud podent-se subdividir a criteri de l’assentador municipal.

Art 12.- Devolució dels números. Un
cop s’hagin cobert tots els llocs de venda,
si procedeix, i aposentat definitivament el
mercat, les fitxes seran recollides per
l’assentador municipal o persona habilitada al efecte.
CAPITOL V
DELS COMERCIANTS
Art 13.- Requisits per a l’exercici de
la venda no sedentària. Per a l’exercici de
la venda no sedentària en els mercats de
Portbou els marxants hauran de complir
els següents requisits:
a).- Estar donats d’alta en l’epígraf o
epígrafs corresponents a la quota de la
llicència fiscal o patent.
b).- Estar donats d’alta en el règim de
la seguretat social que els correspongui.
c).- Complir tots els requisits que
estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin
en venda, juntament amb la llicència fiscal a que es refereix l’apartat a).
d).- Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària
en lloc precís. Aquesta autorització haurà
d’ésser exhibida de manera visible i permanent en les parades de venda.
e).- Disposar de la corresponent tarja
de transport els que així ho precisin per
desenvolupar la seva activitat.
f).- Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més a més, que
estan en possessió dels permisos de
residència i de treball per compte propi,
així com acreditar el compliment d’allò
que estableix la normativa especifica
vigent.
CAPITOL VI
ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE VENDA I REGULACIÓ DEL TORN D’ESPERA.
Art 14.-Requisits d’instal·lació. Els
marxants només podran instal·lar-se en
els mercats del terme municipal de Portbou prèvia exhibició de la corresponent
autorització municipal.
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d’un any i es prorrogarà automàticament
per períodes iguals, sempre i quan s’hagi
registrat l’assistència al mercat un mínim
del 85 per cent dels dies hàbils de mercat
corresponent; en cas contrari decaurà
automàticament el dret a la pròrroga de
l’autorització.
En el supòsit de reestructuració del
mercat que hagi d’ocasionar la supressió
de determinats llocs, es respectarà l’ordre
de prelació fixat per l’antiguitat dels
venedors en el mercat.
Art 17.- Concessió de l’autorització.
Prèvia petició de l’interessat i posterior
comprovació de la documentació exigida
en l’art 13 del present reglament, l’Ajuntament autoritzarà l’ocupació de cada
lloc de venda indicant:
1.-Nom del titular
2.-Nom dels ajudants del titular en
les tasques de venda.
3.-Número de lloc d’adjudicació.
4.-Número de metres lineals del lloc.
5.-Activitat a desenvolupar.
6.-Mercat en el qual s’instal·larà.
El número de lloc adjudicat serà
immediatament posterior a l’últim ubicat.
Art 18.-Torn d’espera. Les peticions
dels marxants que estiguin en possessió
de la documentació exigida i que no
puguin ser ateses per manca d’espai, passaran a integrar un torn d’espera que es
regirà fonamentalment pels següents
paràmetres:
-Antiguitat de les sol·licituds; computant-se un punt per cada any des de la
respectiva sol·licitud.
-Residència efectiva del peticionari, a
Portbou amb un mínim de dos anys de
residència efectiva…2 punts.
-Minusvalia acreditada: fins a 5
punts.
-Haver assistit al mercat municipal
amb un lloc temporal com a mínim un 80
per cent el darrer any: fins a 5 punts.

Art 15.-Autorització de la instal·lació.
L’Ajuntament autoritza l’ocupació de
cada lloc de venda prèvia petició de
l’interessat. Els venedors que ja gaudeixin
de llicència municipal de lloc fix se’ls hi
mantindrà respectant-se la seva antiguitat,
llevat el que disposa l’article següent, o
en el supòsit que es deixi sense efecte
l’autorització per alguna de les circumstàncies previstes en el present
Reglament. Les vacants es proveiran
d’acord amb el que disposa l’art 18.

Art 19.-Formes d’accés al lloc fix. En
el moment de produir-se la baixa d’un
venedor fix per qualssevol dels motius
regulats en el present reglament, l’espai
vacant resultant per aquest concepte es
cobrirà mitjançant l’adjudicació de 4
metres; els sobrants es destinaran a
ampliacions d’aquells d’aquells llocs de
venda que estiguin registrats en el torn
d’espera d’ampliacions, que portarà
l’ajuntament, i en el que tindran preferència els sol·licitants de llocs de venda
fixes de 4 metres sobre els de 6 i sobre
els de 8 metres.

Art 16.- Vigència de l’autorització.
L’autorització es concedirà pel termini

Art 20.-Traspas dels llocs de venda.
Les autoritzacions municipals per a
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l’ocupació d’un lloc de venda no són
transferibles per cap títol. Únicament per
mort, impossibilitat física o jubilació serà
anul·lada l’autorització i lliurada nova
llicència, si ho sol·liciten, a favor del seu
cònjuge o un descendent de 1r grau, o en
defecte d’aquest a favor de l’auxiliar en
les tasques de venda que estiguin en
correcta situació legal i que portin un
mínim de cinc anys treballant en el
mateix establiment.
Art 21.- Traspassos il·legals. Qualsevol supòsit de transferència de titularitat
o explotació de lloc de venda amb infracció del que disposa l’article anterior,
donarà lloc a la immediata anul·lació de
la llicència municipal, sense perjudici de
les altres sancions que d’acord amb
aquest reglament l’ajuntament pogués
imposar a l’infractor.
CAPITOL VII
OBLIGACIONS A VENEDORS
Art 22.- Pagament de les taxes municipals. El pagament de les taxes municipals a càrrec dels venedors ambulants
amb lloc fix, es realitzarà per trimestres:
-Els rebuts corresponents al primer
trimestre: durant tot el mes d’abril.
-Els rebuts corresponents al segon trimestre: durant el mes de juliol.
-Els rebuts corresponents al tercer trimestre: durant tot el mes de octubre
-Els rebuts corresponents al quart trimestre: durant tot el mes de gener.
Art 23.-Pagament fora del termini.
Els rebuts que no hagin estat fets efectius
durant les esmentades dates, seran
cobrats per la via d’apressament amb el
recàrrec del 20%, perdent els interessats
els drets sobre els respectius llocs fixes
reservats per a ells, en el supòsit que prèvia notificació i en el termini de divuit
dies no compleixin amb la indicada obligació.
Conseqüentment, els referits llocs
quedaran lliures per a l’adjudicació als
venedors inscrits en el torn d’espera.
Art 24.-Pagament mitjançant entitat
bancària. Per facilitar el pagament dels
esmentats rebuts, es podran retirar,
durant els períodes assenyalats, en les
oficines de l’entitat bancària més propera
al mercat.
Art 25.- Prohibició de publicitat acústica. Queda prohibida qualsevol tipus de
publicitat acústica emesa per aparell
amplificador o similar. S’exceptuen
d’aqueixa prohibició els venedors de discos o cassettes, als quals es permet la
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reproducció sonora dels productes que
tinguin a la venda, sempre que el volum,
a criteri del funcionari Assentador, no
sigui excessiu.
Art 26.-Prohibició d’utilització de
tendals com a suport d’articles. No es
podran col·locar en els tendals ni marquesines dels llocs de venda mercaderies
o productes que puguin representar algun
perill per als vianants o puguin obstaculitzar el pas.
Art 27.-Autorització d’absències: a
petició del titular de la llicencia podrà
autoritzar-se la no assistència al mercat
durant un mes a l’any sense que això
representi la pèrdua dels seus drets
adquirits. Els interessats hauran de
sol·licitar-ho a l’Ajuntament amb dos
mesos d’antelació, sense que aquesta
excedència els eximeixi de pagar el trimestre complet. Només podran acollir-se
als beneficis d’aquest article aquells marxants que durant els sis mesos anteriors a
la data de sol·licitud de l’esmentada autorització no hagin faltat a cap mercat, llevat els casos degudament justificats.
El regidor delegat de mercats, o en el
seu defecte l’Alcalde, podran autoritzar
la no assistència al mercat durant un termini superior a l’esmentat anteriorment,
per causes degudament justificades i
motivades.
Art 28.-Obligació d’assistència. Llevat els casos rigorosament justificats, els
marxants hauran d’assistir setmanalment
al mercat corresponent. La manca
d’assistència implicarà l’anul·lació de
l’autorització respectiva en els termes de
l’article 30 d’aquest reglament.

CAPITOL VIII
DE LA NETEJA I HIGIENE DEL
MERCAT.
Art. 31.-Higiene del lloc de venda.
Els marxants hauran de mantenir el lloc
de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja en tot
moment durant el mercat.
Art. 32.-Recollida de deixalles. Serà
també deure dels marxants, al finalitzar
el mercat, recollir totes les deixalles pròpies de l’activitat en recipients tancats i
degudament aplicats i ordenats a fi de
facilitar els treballs de recollida.
Art. 33.- Utilització d’atuells higiènics. Els titulars de llocs de fruites i verdures, sense perjudici també d’altres
llocs, hauran d’utilitzar els cubells
col·locats per l’ajuntament a fi de dipositar-hi les deixalles. Així mateix, es podrà
exigir dels respectius clients la utilització
dels cubells propis o dels col·locats per
l’Ajuntament.
Art. 34.- Establiments de venda d’aliments i begudes. Els marxants que regentin aquest tipus d’establiment hauran
d’acomplir estrictament les prescripcions
que es contenen en la legislació vigent.
CAPITOL IX
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS.
Art. 35.-Infraccions. Als efectes del
present reglament les infraccions podran
considerar-se com a lleus, greus i molt
greus.

Art 29.-Ocupació dels llocs de venda.
Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de l’autorització.
Únicament per causa de malaltia o altra
raó de força major, degudament justificada davant l’ajuntament, podran ser
ocupats per ordre jeràrquic per:
1r. El cònjuge.
2n. Un fill.
3r. Persona degudament autoritzada
per l’ajuntament.
Les esmentades persones vindran
obligades a utilitzar el mateix vehicle i
instal·lacions del titular.

1.-SERAN CONSIDERADES INFRACCIONS LLEUS:
-La manca de tracte correcte respecte
els clients i altres venedors.
-L’exposició de mercaderies fora del
lloc assignat.
-L’incompliment de qualssevol de les
disposicions que es contenen en el present Reglament, llevat que se’ls assigni
la qualitat de greus o molt greus.
La reincidència en infraccions considerades lleus donarà lloc a que siguin
considerades com a infraccions greus.

Art 30.-No utilització dels llocs de
venda. Les autoritzacions fixes caducaran
i quedaran, en conseqüència, sense efectes, per manca d’us del lloc de venda
durant un número de mercats superiors al
85 per cent dels dies hàbils del mercat
corresponent a l’any natural, sense justificació.

2.-SERAN CONSIDERADES INFRACCIONS GREUS:
-La manca de respecte o consideració
a l’assentador municipal o altres funcionaris que presten servei en el mercat.
-La no recollida de les deixalles
generades per l’activitat com ara el cartaró.
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-La variació de l’emplaçament del
lloc de venda sense autorització.
-La circulació amb vehicles dintre
del recinte del mercat fora de les hores
establertes.
-L’ocupació del lloc de venda per
persones diferents de les que figurin en
l’autorització municipal.
-La provocació de baralles o actes
violents.
-La no exhibició de l’autorització
municipal en un lloc ben visible durant
la celebració del mercat.
-La manca d’assistència al mercat en
els termes previstos a l’article 30 del
present Reglament.
-La manca de netedat en els llocs de
venda, així com en els productes exposats.
-La manca de pagament de les taxes
municipals després d’haver estat requerit expressament.
La reincidència en infraccions considerades greus donaràs lloc a que siguin
considerades com a infraccions molt
greus.
3.-SERAN CONSIDERADES INFRACCIONS MOLT GREUS:
-Els traspassos, cessions o qualsevol
transferència de titularitat o explotació
dels llocs de venda.
-L’exercici de la venda sense autorització municipal.
Art. 36.-Sancions.
Les infraccions lleus seran sancionades amb apercebiment verbal o escrit.
Les de caràcter greu amb multa fins
a 100 euros, o retirada de la llicència
per un termini màxim de tres mesos.
Les de caràcter molt greu es sancionaran segons la naturalesa de la infracció:
a) En els traspassos, cessions o qualsevol transferència de titularitat o explotació dels llocs de venda, amb
l’anul·lació definitiva de l’autorització
municipal al marxant titular i amb la no
concessió de nova autorització municipal, durant un termini de 10 anys, al
titular sancionat i al nou titular o explotador.
b) En l’exercici de venda sense autorització municipal, amb la no concessió
d’autorització durant un termini de 7
anys; i la pèrdua, si fos el cas, del lloc
que li correspongués en el torn d’espera.
El procediment a aplicar serà el sancionador previst a la llei de procediment
administratiu, així com al Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel que
s’aprova el Reglament per a l’exercici
de la potestat sancionadora, i al Decret
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278/1993 sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.

Núm. 2.364
AJUNTAMENT DE
PUIGCERDÀ

CAPÍTOL X
PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DEL MERCAT

Edicte d’aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 20

Art. 37.- L’assentador o vigilant
municipal encarregat de mercats.
L’assentador o vigilant municipal encarregat de mercats romandrà en els mercats, coordinant-los i adoptarà en cada
cas les mesures convenients per al
millor desenvolupament i servei del
mercat.
Art. 38.-Funcions de l’assentador
municipal. Correspondrà al funcionari
assentador el control i registre dels titulars dels llocs de venda ordinaris i del
personal venedor. També correspondrà a
l’assentador situar els venedors en els
seus respectius llocs de venda, resoldre
les incidències que puguin sorgir en la
instal·lació i transcurs del mercat, i en
tot en el que afecti a l’ordre sanitari i a
la disciplina del mercat, vigilar la neteja
i disposar les mesures necessàries per al
seu bon desenvolupament.
En tot cas restarà obligat a donar
compte puntual i diàriament dels fets i
incidències referides en el paràgraf anterior al regidor delegat de mercats, o en
el seu defecte a l’Alcalde.
CAPÍTOL XI
DE LA REPRESENTACIÓ DELS
MARXANTS.
Art. 39.-Representació dels marxants
no sedentaris. L’associació provincial
autònoma de marxants no sedentaris de
Girona, i altres associacions de marxants degudament constituïdes, representaran als venedors i col·laboraran
amb l’Ajuntament en tot allò que estigui
relacionat amb el mercat per tal d’aconseguir-ne una millor organització i control de manera que se les escoltarà i se
les tindrà en compte en funció de la
seva representativitat.
DISPOSICIONS FINALS
El present reglament entrarà en
vigor d’acord amb allò que estableix
l’article 70.2 en relació amb l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Portbou, 25 de febrer de 2005.—
L’Alcalde-President. Signat: Manuel
Flores Crespo.

El Ple de l’Ajuntament de Puigcerdà,
reunit en sessió ordinària el dia 10 de
febrer de 2005, va aprovar provisionalment l’expedient relatiu a la modificació
de l’ordenança fiscals número 20.
De conformitat amb l’article 17 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient serà exposat al públic a la
Secretaria d’aquest Ajuntament, durant
trenta dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la publicació del present
anunci en el BOP de Girona, a l’efecte
que els interessats pugui consultar l’expedient i presentar si s’escau, les oportunes
reclamacions.
Si no es presentes cap reclamació
durant l’esmentat termini d’informació
pública, l’acord provisional esdevindrà
definitiu i es procedirà a la publicació
integra del text modificat.
Puigcerdà, 21 de febrer de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Joan Planella Casasayas.

Núm. 2.494
AJUNTAMENT DE
REGENCÓS
Edicte d’aprovació inicial Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
El Ple de l’ajuntament, reunit en sessió ordinària de 2 de març de 2005 va
adoptar per majoria absoluta els següents
acords:
“PRIMER. Aprovar inicialment el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de
Regencós.
SEGON. Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
dos diaris de gran difusió a la província
durant el qual l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat que vulgui
examinar-lo i formular les al·legacions
que es considerin pertinents.
TERCER. En base a l’article 71 de la
Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme,
Suspendre en tot el terme municipal, a
excepció dels àmbits indicats gràficament,
la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris com
també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de

