AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)

ANUNCI D’APROVACIO INICIAL DEL POUM DE NAVATA

Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 27 de desembre de 2017,
2017
el Pla d'Ordenació Urbanística
Urban
Municipal de Navata juntament amb l'Estudi
Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb
l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril,
d'abril, d'Avaluació Ambiental de
d Plans i
Programes, se sotmet a informació pública pel termini de quaranta cinc dies
(45), a comptar des de la darrera publicació del present anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
Catalunya Butlletí Oficial de la ProvIncia
ncia de Girona i
dos publicacions d’àmplia difusió.
difusió

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals,
als, en horari perquè es formulin les al·legacions que
s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines.

Així mateix,
teix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
adreça https://navata.org,
https://navata.org, tant la part gràfica com escrita que integra el POUM.

Igualment es va aprovar suspendre l'atorgament d'aprovacions, 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 altres autoritzacions municipals connexes establertes en la Legislació
sectorial a les àrees en les quals les noves determinacions per a elles previstes
suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és

d’1 any. Aquestes àrees afectades per la suspensió son totes les del terme
municipal, grafiades en el plànol adjunt, i amb les següents excepcions, d’acord
amb l’art. 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
-Que l’àmbit estigui situat en sòl urbà consolidat.
-Tramitacions i llicències relacionades amb el Pla especial del Catàleg de
masies i cases rurals vigents.
-Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural (sòl no urbanitzable)
Navata, 19 de gener de 2018.
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