Gerència d’Ecologia Urbana.
Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics
Av. Diagonal, 240, 5ª planta
08018-Barcelona
ANUNCI

Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que figura a aquesta publicació al camp “Cerca de planejament”]
Presencialment
Al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm.
230, planta segona, de dilluns a divendres laborables de 10 a 13 hores).
Contra el present acord de suspensió potestativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, des de l’endemà de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Finalment, us informem que per a disposar dels horaris dels diferents registres de l’Ajuntament de
Barcelona podeu adreçar-vos a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

Barcelona, 12 de desembre de 2019

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

B

EL SECRETARI GENERAL,
Jordi Cases i Pallarès

CVE 2019042947

D’acord amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i amb l’article 70 ter de la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, la documentació de l’expedient administratiu de referència restarà
exposada al públic, a través de:

Data 13-12-2019

“SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació
de plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament de llicències d’obra nova i gran rehabilitació,
els comunicats d’enderroc de construccions i les comunicacions d’actuacions en jardins i solars que
impliquin tala d’arbrat, en l’àmbit corresponent a part del Districte de Gràcia, delimitat i grafiat en el plànol
de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del
TRLU; EXCLOURE de la suspensió de llicències les parcel·les qualificades d’habitatge dotacional i els
plans urbanístics derivats en tràmit amb anterioritat a l’executivitat del present acord; EXCLOURE de la
suspensió les llicències que hagin estat presentades amb anterioritat a l’executivitat del present acord;
PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació de
nou planejament general en l’àmbit; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text
legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al BOPB
d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona.”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió celebrada el 10 de
desembre de 2019, ha adoptat el següent acord:
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