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MONT·ROIG DEL CAMP

EDICTE

de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sobre aprovació d’un pla urbanístic i 
publicació de les ordenances reguladores.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 29 de gener de 2008 va acordar 
l’aprovació deinitiva del Pla de Millora Urbana del PMU 02 “Bonmont” (expedient 
02/2007 PG). Atès que s’ha donat compliment a totes les condicions imposades en 
l’acord d’aprovació deinitiva, s’ordena la publicació de l’acord i de les ordenances 
reguladores del Pla de Millora Urbana del PMU 02 “Bonmont”.

Identiicació de l’expedient: Aprovació deinitiva Pla de Millora Urbana PMU·2 
Bonmont
Expedient número: 02/2007 PG

S’acorda:

1. Aprovar deinitivament el Pla de Millora Urbana PMU·2 Bonmont.

2. Suspendre l’executivitat de l’aprovació deinitiva del PMU i la seva publicació 
al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya ins que es compleixin per part del 
promotor del pla les condicions següents:

2.1. Presentar visat pel col·legi professional corresponent la documentació pre-
sentada per a l’aprovació deinitiva

2.2. Presentar una garantia equivalent al 12 % del pressupost de les obres d’ur-
banització, impostos inclosos

2.3. Presentar una còpia en format digital (CD o DVD) del contingut complet 
del Pla de millora, en format PDF i en format original de tots els seus documents. 
Entre aquesta documentació hi ha d’haver el text de la normativa urbanística, en 
format DOC i PDF, en català i en castellà, adaptat a les determinacions de l’Ordre 
PTO/343/2005.

3. Notiicar aquest acord al promotor del pla.

4. Notiicar aquest acord a la comissió territorial d’urbanisme de Tarragona.

Peu de Recurs
Contra la present resolució, que posa i a la via administrativa, procedeix inter-

posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notiicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent de la seva notiicació.

Mont-roig del Camp, 12 de maig de 2008

FRAN MORANCHO LÓPEZ

Alcalde

ANNEX

Ordenances reguladores del Pla de Millora Urbana PMU 02 “Bonmont”

ORDENANCES REGULADORES

1. Disposicions de caràcter general.

Art. 1.1.
Àmbit de aplicació.
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Seran d’aplicació les presents normes en la construcció i utilització de totes les 
ediicacions i espais tant públics com privats inclosos dins de l’àmbit del Pla de 
Millora Urbana.

Art. 1.2.
Concessió de Llicències.
Estan subjectes a llicència per part de l’Ajuntament els actes previstos a l’Artícle 

179 del text refós de la llei d’Urbanisme i l’article 48 de la normativa urbanística 
del POUM de Mont-roig del Camp.

Per a la concessió de llicència d’ediicació, les parcel·les hauran de complir les 
condicions mínimes de solar previstes al text refós de la llei d’Urbanisme i al seu 
Reglament.

Art. 1.3.
Alineacions. Línia oicial de carrer o línia de façana del solar.
La línia oicial de carrer assenyala el límit entre els espais de domini i ús públic, 

vials i zones verdes, i els solars destinats a ser ediicats.
Art. 1.4. Projecte d’Urbanització.
Un cop aprovat el Pla de Millora Urbana es redactaran els projectes d’Urbanització 

bàsica i complementària.

2. Normes generals d’ediicació.

Art. 2.1.
Objecte.
Deinir els conceptes utilitzats per determinar la seva aplicació urbanística en 

els aspectes relatius a l’aproitament de les àrees ediicables i característiques de 
l’ediicació autoritzada.

Art. 2.2.
Tipus d’ediicació.
Ediicació aïllada:
Es deineix com ediicació exenta a l’interior de la parcel·la.
Ediicació aparellada:
Es deineix com ediicació a l’interior de la parcel·la de manera que es separi de 

totes les partions, excepte d’una d’elles amb correspondència amb la parcel·la veïna 
en la que l’ediicació també s’haurà d’adossar a la partió comuna.

Art. 2.3.
Elements sortints.
Són elements sortints els sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, parasols, 

rètols i marques comercials, i d’altres similars ixos.
Els elements sortints no permanents, con són les veles, les persianes, els rètols 

i similars no s’inclouen en el concepte d’elements sortints i regulats en aquestes 
Normes.

Art. 2.4.
Parcel·la mínima.
Superfície mínima de solar en la que es pot sol·licitar una llicència d’ediicació.

Art. 2.5.
Façana mínima.
Façana mínima és la longitud total de la partió o partions del solar amb la via 

pública.

Art. 2.6.
Ocupació.
S’entén per ocupació la projecció sobre el terreny de tots els cossos d’ediicació 

tancats tant en planta baixa com a la primera i que siguin habitables, incloses les 
parets de tancament. Els porxos, terrasses cobertes, galeries de pas, etc. compu-
taran al 100%.
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Art. 2.7.
Altura màxima.
És la distància vertical mesurada en el centre geomètric de la projecció de l’ediici 

entre el pla deinit pels límits de la parcel·la a carrer i a fons de parcel·la, i el pla 
d’arranc de la coberta.

No computen a efectes d’altura reguladora màxima els elements de coberta que 
tinguin un pendent menor d’un 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin 
utilitzables interiorment com espais auxiliars.

Art. 2.8.
Ediicabilitat.
Ediicabilitat màxima és la suma de les superfícies construïdes de la planta baixa i 

de les plantes pis. Els porxos, terrasses cobertes, galeries de pas, etc, computaran al 
100% quan tinguin tancats tres paraments; quan tinguin tancats un o dos paraments, 
computaran al 50 % de la seva superfície a efectes d’ ediicabilitat.

Els soterranis i semi-soterranis no computaran, si la cara inferior del forjat del 
seu sostre està situada a una altura igual o menor de 0,60 mts. del punt d’origen de 
l’altura reguladora.

Art. 2.9.
Coeicient d’ocupació i ediicabilitat màxima.
Seran els índex deinits a les normes particulars que s’aplicaran sobre la superfície 

neta del solar.

Art. 2.10.
Usos.
Habitatge classe 1ª.
Habitatge unifamiliar, deinit com el que té accés independent i exclusiu per a 

cada habitatge des del nivell del terreny de l’espai exterior.
Ús públic.
Residencial: Hotels, Motels, Restaurants, Bars, Cafeteries, Pubs, Boites, Sales 

de Festes, etc.
Administratiu: Oicines públiques i privades.
Sanitari i assistencial: Dispensaris, cases de socors, llars d’infants, etc.
Esportiu: Serveis i locals destinats a activitats esportives.
Comercial: Comerç d’ús diari i especialitzat.

Art. 2.11.
Condicions higièniques.
Les ediicacions hauran de complir les Lleis, Reglaments i Normatives vigents i 

en especial les deinides pel “Decret sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit 
als Habitatges.” de la Generalitat de Catalunya.

Art. 2.12.
Condicions estètiques.
El material de les façanes estarà uniicat per cada ediici, podent estar revestides 

amb arrebossat, monocapa de colors terrosos o ocres, estuc o obra vista de color 
ocre o vermellós.

No s’utilitzaran aplacats supericials de pedra.
Els arcs, si s’utilitzen, seran rebaixats, no de mig punt. Les baranes seran metàl-

liques o massisses, sense ornamentacions de tipus balaustres o gelosies prefabri-
cades.

Les unitats condensadores d’aire condicionat no podran quedar visibles, i s’han 
d’integrar, amb solucions arquitectòniques, en l’element en que els suporti.

Tota la fusteria exterior serà de color uniforme, bernissada o pintada de color 
blanc, verd anglès o marró vermellós.

Els tancaments podran ser amb llibret o amb persiana enrotllable.
No es permeten les reixes ni similars.
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Els vidres no podran ser d’efecte mirall.
En els habitatges aparellats el projecte serà unitari par a cada ediici.

Art. 2.13.
Espais lliures.
Els espais lliures no són ediicables, podent ser públics o privats.
Els espais lliures privats s’hauran de mantenir en les degudes condicions d’acord 

amb la seva funció, i el seu manteniment serà a càrrec dels propietaris dels solars, 
essent d’aplicació les normes generals de Policia de l’Ajuntament de Mont-Roig del 
Camp. Als espais lliures privats es podran construir piscines, vestidors i ediicis 
al servei de la comunitat.

Els espais lliures públics seran mantinguts pel promotor ins que es transfereixi el 
seu manteniment a la futura Junta de Conservació o a l’Ajuntament de Mont-roig.

Art. 2.14.
Espai lliure interior de parcel·la.
Els espais de les parcel·les que sobrepassin l’ocupació màxima no es poden edi-

icar, i es podran utilitzar per a usos vinculats a l’ús principal.
Els espais lliures deinits per la separació mínima a llindars no podran ser ocupats 

per soterranis o semisoterranis.
Tots els espais exteriors s’enjardinaran i no s’admet l’instal.lació de construccions 

o elements provisionals que donin sensació de desordre o provisionalitat.
Els elements tècnics de les instal·lacions que s’hagin de col·locar al jardí es pro-

tegiran amb un apantallament vegetal.
Es limita la previsió per aparcament exterior de vehicles a un màxim de 25 m2. 

per a cada parcel·la.
Als espais lliures es permetrà la instal·lació de piscina, separant-la dels límits 

de la parcel·la un mínim de 1 metre. Les piscines d’ús privat es construiran amb el 
pla d’ aigua a nivell del jardí.

Es podran instal·lar pèrgoles no cobertes i glorietes sense tancament, que no 
computaran a efectes d’ediicabilitat ni ocupació.

Els tancaments de les possibles instal·lacions esportives hauran de respectar les 
previsions de l’apartat de tancament de les parcel·les.

Art. 2.15.
Normes de Protecció.
En compliment de l’Ordenança de l’arbrat i recursos vegetals del POUM de 

Mont-Roig, tota la actuació en l’àmbit del Pla Especial es realitzarà de manera que 
la destrucció de l’arbrat sigui la menor possible. Es respectaran les mesures propo-
sades en l’Informe Ambiental redactat per l’empresa AdHoc.

3. Normes particulars de cada zona.

Art. 3.1.
Zona Parcs, Jardins i Places Públiques. Clau A2.
Aquesta zona està destinada als parcs i jardins propis de l’àmbit.
Únicament podran construir-se blocs de sanitaris.
També es podran autoritzar instal·lacions esportives i de lleure d’ús públic, a 

l’aire lliure i que no necessitin ediicabilitat.

Art. 3.2.
Zona Equipaments. Clau D0.

Art. 3.2.1.
Deinició tipus d’ediicació.
Correspon a ediicacions aïllades destinades a Serveis Públics i Dotacions.

Art. 3.2.2.
Altura màxima.
Serà de 7,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.
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Art. 3.2.3.
Densitat d’habitatges.
No s’admeten habitatges.

Art. 3.2.4.
Separacions a llindars.
A línia oicial de carrer 5 m. i 3 m. a la resta de llindars.

Art. 3.2.5.
Soterranis.
Els soterranis no podran envair les franges de separació a llindars.

Art. 3.2.6.
Cobertes.
Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional.
Sobre l’altura reguladora màxima només s’admetran, a més a més dels elements 

de coberta de l’ediici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars 
i altres elements auxiliars.

La coberta de l’ediici situada sobre l’altura reguladora només podrà tenir pendent 
màxim del 30% i a l’interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a 
caixa d’escala. En tot cas l’altura màxima total de la coberta serà de 2 m.

Art. 3.2.7.
Aparcament.
S’hauran de preveure places d’aparcament a l’interior de la parcel·la segons l’ús 

previst.

Art. 3.2.8.
Tancat del solar.
La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d’altura 

màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura 
total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. 
L’espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l’aparcament de vehicles.

Art. 3.2.9.
Usos.
Ús públic · Cultural
Associatiu
Assistencial
Religiós
Administratiu
Sanitari
Educatiu
Recreatiu
Esportiu
Comunicacions
No s’autoritza cap altre ús.

Art. 3.3.
Zona Comercial. Clau 8.9.

Art. 3.3.1.
Deinició tipus d’ediicació.
Correspon a ediicacions aïllades destinades a l’ús comercial.

Art. 3.3.2.
Ediicabilitat màxima per parcel·la.
La ediicabilitat total màxima serà de 700 m2. de sostre.

Art. 3.3.3.
Altura màxima.
Serà de 7,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.
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Art. 3.3.4.
Densitat d’habitatges.
No s’admeten habitatges.

Art. 3.3.5.
Separacions a llindars.
A línia oicial de carrer 5 m. i 3 m. a la resta de llindars.

Art. 3.3.6.
Soterranis.
Els soterranis no podran envair les franges de separació a llindars.

Art. 3.3.7.
Cobertes.
Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional.
Sobre l’altura reguladora màxima només s’admetran, a més a més dels elements 

de coberta de l’ediici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars 
i altres elements auxiliars.

La coberta de l’ediici situada sobre l’altura reguladora només podrà tenir pendent 
màxim del 30% i a l’interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a 
caixa d’escala. En tot cas l’altura màxima total de la coberta serà de 2 m.

Art. 3.3.8.
Aparcament.
S’hauran de preveure un mínim de 3 places d’aparcament de cotxe per cada 100 

m2 de superfície destinada a la venda, amb un mínim de 15 places, essent 1 per a 
minusvàlids.

Per a bicicletes, el projecte haurà de preveure una plaça d’aparcament per cada 
100 m2 de sostre.

Art. 3.3.9.
Tancat del solar.
La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d’altura 

màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura 
total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. 
L’espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l’aparcament de vehicles.

Art. 3.3.10.
Usos.
Ús exclusiu: Comercial
No s’autoritza cap altre ús.

Art. 3.4.
Ciutat Jardí Aïllada. Clau 5.13.1.

Art.3.4.1.
Deinició tipus d’ediicació.
Correspon a ediicacions aïllades per habitatges unifamiliars .

Art. 3.4.2.
Ediicabilitat màxima per parcel·la.
L’ediicabilitat màxima per parcel·la serà 100 m2 sostre.

Art. 3.4.3.
Altura màxima.
Serà de 6,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.4.4.
Densitat d’habitatges.
Un habitatge per parcel·la
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Art. 3.4.5.
Ocupació màxima.
L’ocupació màxima serà del 30% del solar.

Art. 3.4.6.
Separacions a llindars.
A la línia oicial de carrer o zona verda 5 m., i 3 m. al resta de llindars.

Art. 3.4.7.
Parcel·la mínima.
La superfície de la parcel·la mínima serà de 400 m2.

Art. 3.4.8.
Soterranis.
Els soterranis no podran envair les franges de separació als llindars.

Art.3.4.9.
Cobertes.
Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional. 

S’autoritzen les terrasses a planta 1a.
Per sobre de l’altura reguladora màxima només s’admetran els elements de 

coberta de l’ediici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i 
altres elements auxiliars.

La coberta de l’ediici situada per sobre de l’altura reguladora tindrà un pendent 
màxim del 30% i el seu interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats 
a caixa d’escala. En tot cas la coronació de la coberta no sobrepassarà els 2 metres 
per damunt l’altura màxima total de l’ediici.

No computen a efectes d’altura reguladora màxima els elements de coberta que 
tinguin un pendent menor d’un 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin 
utilitzables interiorment com espais auxiliars.

Art.3.4.10.
Aparcaments.
Els projectes d’ediicació hauran de preveure a l’interior de les parcel·les 2 places 

d’aparcament per habitatge.

Art.3.4.11. 
Tancat del solar.
La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d’altura 

màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura 
total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. 
L’espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l’aparcament de vehicles.

L’Ajuntament o la Comunitat de veïns podrà exigir el manteniment en perfecte 
estat de neteja i enjardinament dels espais situats fora de la tanca, i subsidiàriament 
podran fer-ne el manteniment.

Art.3.4.12.
Usos.
Es permet l’ús d’habitatge.

Art. 3.5.
Ciutat Jardí intensiva aparellada. Clau 5.13.2.

Art.3.5.1.
Deinició tipus d’ediicació.
Correspon a ediicacions aïllades per habitatges unifamiliars .
Es deineix com a ediicació a l’interior de la parcel·la de manera que es separi de 

totes les partions excepte d’una d’elles amb correspondència amb la parcel·la veïna 
en la que l’ediicació també s’haurà d’adossar a la partió comuna.
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L’aproitament de l’ediicabilitat de cada parcel·la s’haurà de produir en un únic 
ediici adossat a una de les partions. El projecte dels dos habitatges haurà de ser 
únic i tenir unitat de composició i execució simultània.

Art. 3.5.2.
Ediicabilitat màxima per parcel·la.
L’ediicabilitat màxima per parcel·la serà 100 m2 sostre.

Art. 3.5.3.
Altura màxima.
Serà de 6,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.5.4.
Densitat d’habitatges.
Un habitatge per parcel·la.

Art. 3.5.5.
Ocupació màxima.
L’ocupació màxima serà del 30% del solar.

Art. 3.5.6.
Separacions a llindars.
A la línia oicial de carrer o zona verda 5 m., i 3 m. al resta de llindars.
L’ediicació es pot ajustar a una de les partions laterals de la parcel·la.

Art. 3.5.7.
Parcel·la mínima.
La superfície de la parcel·la mínima serà de 360 m2.

Art. 3.5.8. 
Soterranis.
Els soterranis no podran envair les franges de separació als llindars, excepte si 

estan sota l’ediicació.

Art. 3.5.9. 
Cobertes.
Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional. 

S’autoritzen les terrasses a planta 1a.
Per sobre de l’altura reguladora màxima només s’admetran els elements de 

coberta de l’ediici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i 
altres elements auxiliars.

La coberta de l’ediici situada per sobre de l’altura reguladora tindrà un pendent 
màxim del 30% i el seu interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats 
a caixa d’escala. En tot cas la coronació de la coberta no sobrepassarà els 2 metres 
per damunt l’altura màxima total de l’ediici.

No computen a efectes d’altura reguladora màxima els elements de coberta que 
tinguin un pendent menor del 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin 
utilitzables interiorment com espais auxiliars.

Art. 3.5.10.
Aparcaments.
Els projectes d’ediicació hauran de preveure a l’interior de les parcel·les 2 places 

d’aparcament per habitatge.

Art. 3.5.11.
Tancat del solar.
La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d’altura 

màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura 
total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. 
L’espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l’aparcament de vehicles.
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L’Ajuntament o la Comunitat de veïns podrà exigir el manteniment en perfecte 
estat de neteja i enjardinament dels espais fora de la tanca, i subsidiàriament podran 
fer-ne el manteniment.

Art. 3.5.12.
Usos.
Es permet l’ús d’habitatge.
Es permet l’ús comercial, en establiments amb una superfície total màxima de 

200 m2.

Art. 3.6.
Habitatge de Protecció Pública. Clau 4.3.

Art.3.6.1.
Deinició tipus d’ediicació.
Correspon a ediicacions aïllades per habitatges de protecció pública amb ús 

comercial en part de la planta baixa.

Art. 3.5.2.
Ediicabilitat màxima.
L’ediicabilitat màxima per a habitatges de protecció oicial és de 1.000 m2. 

L’ediicabilitat màxima per a ús comercial és 300 m2. L’ediicabilitat total és de 
1.300 m2.

Art. 3.6.3.
Altura màxima.
Serà de 7,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.6.4.
Densitat d’habitatges.
10 habitatges en total.

Art. 3.6.5.
Ocupació màxima.
L’ocupació màxima serà del 30 % del solar.

Art. 3.6.6.
Separacions a llindars.
A la línia oicial de carrer o zona verda 5 m., i 3 m. al resta de llindars.
L’ediicació es pot ajustar a una de les partions laterals de la parcel·la.

Art. 3.6.7.
Soterranis.
Els soterranis no podran envair les franges de separació als llindars, excepte si 

estan sota l’ediicació.

Art. 3.6.8.
Cobertes.
Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional. 

S’autoritzen les terrasses a planta 1a.
Per sobre de l’altura reguladora màxima només s’admetran els elements de 

coberta de l’ediici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i 
altres elements auxiliars.

La coberta de l’ediici situada per sobre de l’altura reguladora tindrà un pendent 
màxim del 30% i el seu interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats 
a caixa d’escala. En tot cas la coronació de la coberta no sobrepassarà els 2 metres 
per damunt l’altura màxima total de l’ediici.

No computen a efectes d’altura reguladora màxima els elements de coberta que 
tinguin un pendent menor d’un 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin 
utilitzables interiorment com espais auxiliars.
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Art. 3.6.9.
Aparcaments.
Els projectes d’ediicació hauran de preveure a l’interior de les parcel·les 1,5 places 

d’aparcament per habitatge, i 3 places d’aparcament per cada 100 m2 destinats a la 
venda. Al menys una serà apte per a persones amb mobilitat reduïda.

Per a bicicletes el projecte haurà de preveure 2 places d’aparcament per habitat-
ge.

Art. 3.6.10.
Tancat del solar.
La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d’altura 

màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura 
total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. 
L’espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l’aparcament de vehicles.

L’Ajuntament o la Comunitat de veïns podrà exigir el manteniment en perfecte 
estat de neteja i enjardinament dels espais fora de la tanca, i subsidiàriament podran 
fer-ne el manteniment.

Art. 3.6.11.
Usos.
Es permet l’ús d’habitatge de protecció pública.
Es permet l’ús comercial, en dos establiments amb una superfície total màxima 

de 300 m2.

Art. 3.7.
Espai lliure privats. Clau 10.1
Aquesta zona està destinada a jardins propis de l’àmbit a utilitzar per la Comu-

nitat de propietaris.
Es podran autoritzar instal·lacions esportives i de lleure d’ús públic, a l’aire lliure 

i que no necessitin ediicabilitat, excepte un bloc de sanitaris, amb un sostre màxim 
de 36.60 m2s, en planta baixa i una altura total inferior a 3,5 metres.

L’ediicació s’haurà de separar del carrer 5 m., i 3 m. dels altres llindars

PG·216444 (08.156.029)
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EL MORELL

ANUNCI

de l’Ajuntament del Morell, sobre aprovació del pressupost general municipal de 
2008.

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2008, ha aprovat 
provisionalment el Pressupost General municipal per l’any 2008, la plantilla de 
personal i les bases d’execució.

El Pressupost s’exposa al públic per un període de 15 dies, per tal de que qual-
sevol persona interessada pugui presentar les al·legacions que estimi pertinents. 
Transcorregut el període d’exposició sense al·legacions el Pressupost esdevindrà 
deinitiu.

El Morell, 30 de maig de 2008

PERE GUINOVART I DALMAU

Alcalde

PG·216440 (08.156.154)
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