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AJUNTAMENT D’ALCANÓ

Edicte d’aprovació definitiva ordenança reguladora de l’ús i conservació dels camins municipals.

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 27 de juliol de 2017,
aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2017 i següents 

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.158 del dia 16 d’agost de 2017 i atès
que  ha  transcorregut  el  període  d’exposició  pública  de  l’expedient,  sense  que  s’hagin  presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici 2017 i següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 23
reguladora de reguladora de l’ús i conservació de camins municipals del municipi d’Alcanó.

El text de l’article/es de l’ordenança que es modifica es:

“Article 5. Zona de protecció/servitud
1. Les noves edificacions es situaran en terrenys amb pendent inferior al 20% i es separaran dels camins
una distancia mínima de 6 metres mesurats des del límit de la propietat de la finca, 25 metres de l’aresta
exterior de la calçada de les carreteres, 10 metres respecte sèquies, canals i regs sempre fora de les zones
inundables i 6 metres a la resta de partions de la finca.”

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Alcanó, 28 de setembre de 2017
L’alcalde, Sebastià Ricart Florensa
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