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Vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen,

HE

RESOLT:

APROVAR DEFINITIVAMENT les Normes de planejament urbanístic dels municipis del
Camp de Tarragona, que afecten als termes municipals d’Arbolí, la Febró, Forès,
Passanant i Belltall, Rocafort de Queralt, Savallà del Comtat, Bellmunt del Priorat, la Bisbal
de Falset, el Lloar, Pradell de la Teixeta, la Vilella Alta i la Vilella Baixa.
Contra aquesta Resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres
administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.
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