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EDICTE
de 25 de gener de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre referent al municipi d’Amposta.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 8
d’octubre de 2009 va adoptar l’acord següent:
Exp.: 2009/037819/E
Modificació puntual número 16 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
modificació de l’article 341, sobre l’ús comercial, al terme municipal d’Amposta.
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial de les Terres
de l’Ebre, acorda:
—1 Aprovar definitivament la modificació puntual número 16 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amposta, en relació amb la modificació de l’article
341, sobre l’ús comercial, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, tot incorporant
d’ofici les determinacions referents a la limitació de la superfície dels petits i mitjans establiments comercials, amb el benentès que el nou redactat de l’apartat 4 de
l’article 341 serà el següent:
“4. Ús comercial:
Comprèn els locals i instal·lacions oberts al públic, destinats a la venda al detall,
inclou tant les botigues o establiments individuals, com els establiments col·lectius.
Atenent a la seva superfície, els establiments comercials poden ser:
4.1. Petits: són aquells establiments individuals o col·lectius, amb una superfície
de venda inferior als 600 m².
4.2. Mitjans: són aquells establiments individuals o col·lectius, amb una superfície
de venda superior o igual als 600 m² i inferior als 1.299 m².
4.3. Grans: són aquells establiments individuals o col·lectius, amb una superfície
de venda igual o superior als 1.300 m².
Les activitats desenvolupades en els locals i establiments de caràcter comercial
s’han d’adequar a les exigències i requisits regulats a la llei 18/2005 d’equipaments
comercials.
El desenvolupament comercial municipal s’adequarà a les previsions que fixarà
el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials de Catalunya (P.T.S.E.C) per
al període 2005-2009 o instrument que el substitueixi.”
—2 Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata,
tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, al carrer Nou del vall, 10-12 de Tortosa.
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ANNEX
Normes urbanístiques de la Modiicació puntual número 16 del Pla d’ordenació urbanística municipal, modiicació de l’article
341, sobre l’ús comercial, d’Amposta
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