
  

  

AJUNTAMENT 

LA MORERA DE MONTSANT 
  

 

Plaça Priorat, núm. 6 – 43361 LA MORERA DE MONTSANT – Telèfon i fax 977 82 71 12  
E-mail: aj.morera@altanet.org CIF P4309700E – CODI 4309600000 

 

ANUNCI 

El Ple de l’Ajuntament de La Morera de Montsant, en la sessió de data 13 d’octubre de 2017, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’inici de declaració de zona d’especial protecció de la qualitat 
acústica  ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable del municipi de La Morera de Montsant així com del 
Mapa de Capacitat Acústica i el Pla Específic de mesures amb els possibles usos i activitats 
admesos, els quals s’annexen en aquesta proposta d’acord plenari i sotmetre-la a informació 
pública per un període de vint dies i concedir audiència als interessats durant   termini de deu dies. 

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats, el Mapa de Capacitat 
Acústica, i el Pla Específic de mesures amb els possibles usos i activitats admesos  es poden 
consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 8.30 i les 13.00 hores, durant el 
termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci . 

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini 
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei  39/2015 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. 

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació,  la declaració de zona especial de protecció de la 
qualitat acústica ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable del municipi, el Mapa de Capacitat Acústica 
amb la inclusió del Pla Específic de mesures amb els possibles usos i activitats admesos,  zona  
que ha  de recollir-se en el Mapa de Capacitat Acústica,  esdevindran aprovats definitivament 
sense cap tràmit ulterior  i en compliment  del Decret 176/2009 de 10 de novembre ,  i es trametrà 
a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic ( DGQAiCC) de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . 

La Morera de Montsant, 3 de novembre de 2017 

L’Alcaldessa, 

  

  

  

Meritxell Martorell Porqueres 
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