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Núm. 845
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Edicte d’informació pública del Pla especial de protecció del patrimoni de
Llançà
Exp. GEABS 141/2019 - F109
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Llançà
Per Decret d’Alcaldia de data 30 de gener de 2019, s’ha resolt encarregar als Serveis Tècnics Municipals l’elaboració i redacció del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Llançà, que inclou el
catàleg de construccions d’interès municipal i s’ha suspès l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, o enderrocament de construccions, i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, amb l’objecte d’estudiar la formulació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de
Llançà i la modificació de la normativa corresponent, en les qualificacions i àmbits que puguin resultar afectats, i concretament les
següents:
- Zones amb clau 1. Queden excloses de les zones de clau 1 les
parcel·les que tinguin façana als carrers Olot, Camprodon,
Compte Jofre, Lladoners i Núria.
- Les edificacions, elements i parcel·les incloses en les fitxes del
Pla Especial i catàleg de Protecció del Patrimoni de Llançà
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Llançà, en
data 6 d’agost de 2008, excepte les fitxes 1.5.12, 1.5.42, 2.2.4 i
2.2.7.
En els àmbits i en les edificacions objecte de suspensió, es podran
autoritzar previ informe favorable dels serveis tècnics municipals,
obres de reformes interiors, rehabilitacions interiors i ampliacions,
sempre que es justifiqui la coherència amb l’edificació existent i amb
els objectius del Pla Especial.

D’acord amb el que disposa l’article 73.3 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la llei 3/2012, aquesta resolució es sotmet a informació pública en el Tauler d’anuncis municipal, al web municipal e-
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La durada de la suspensió és fins a l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, i com a màxim d’un any.
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tauler (www.llanca.cat) i en el BOP de la Província de Girona, per el
termini d’un mes, als efectes que es puguin formular les al·legacions
pertinents.
Llançà, 31 de gener de 2019
Pere Vila i Fulcarà
Alcalde
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