OFICINA TECNICA MUNICIPAL
Exp: PLA ESPECIAL ALGAR

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
En relació al document de consulta prèvia a la redacció de l'instrument de
planejament relatiu al Pla Especial de millora del entorn de les Fonts del Riu
Algar (expedient GEST 18/2020) que afecta a l’ordenació del área de sol no
urbanitzable, clasificada com sol no urbanitzable comú agrícola turístic i
mediambiental (SNUA-TM), Sol de reserva de infraestructures viaries, (V) Sol
No Urbanitzable Protegit de llits (SNUP-C) i sol de equipaments (E) en l’àmbit
de l’Algar.
Als efectes previstos en l’article 49 bis de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana, s'obri la CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA del document esmentat, pel
termini de 20 DIES HÀBILS a comptar des de l'endemà de la publicació del
present anunci en la pàgina web municipal (www.callosa.es) i en el tauler
d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels ciutadans,
organitzacions i associacions que així ho consideren.
Durant dit termini, es pot consultar-se dit document i poden fer arribar les seues
opinions que sobre aquest tema desitgen formular, indicant de manera
expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre el Pla Especial
de millora del entorn de les Fonts del Riu Algar”, les quals podran presentar-se
en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
(Registre electrònic i presencial de l'Ajuntament, correus i altres.)
Es d’aplicacio la dispocició adicional 3ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de
Març, Estat d’Alarma i en conseqüència queda interromput el termini de
tramitació de l’expedient administratiu que es reprendrà en el moment que
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perda la vigència l’esmentat Reial Decret, o en el seu cas, les pròrrogues
aprovades. En aquest cas la suspensió s’aplica en tot el sector públic, incloses
les Administracions Locals, definides en la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Callosa d’en Sarria a 22 de maig de 2020
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