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Núm. 6284
AJUNTAMENT DE FORALLAC
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del “Mapa de capacitat acústica del municipi de Forallac”
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de la modificació del “Mapa de capacitat acústica del municipi
de Forallac”, adoptat en sessió plenària de data 26 d’abril de 2018
i publicat al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 69 de
16/5/2018; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7620
de 16/5/2018; El Punt Avui de 10/5/2018 i a la pàgina web municipal del 10/5/2018 al 28/6/2018, aquest esdevé aprovat definitivament, i es publica el text íntegre de les modificacions introduïdes, tal
com es detalla a l’annex.
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí
oficial de la província de Girona, sens perjudici que amb caràcter
potestatiu es pugui interposar recurs de reposició dins el termini
d’un mes a comptar des de la publicació, o qualsevol altre que consideri adient.
Forallac, 4 de juliol de 2018
Josep Sala Leal
Alcalde

1. Suprimir de la Memòria tècnica el paràgraf quart de l’apartat “5.
Concreció del Mapa de capacitat acústica municipal” que literalment diu:
“En la línia de mantenir els criteris del mapa de capacitat acústica
vigent, s’han elaborat dos mapes de zonificació acústica, pels períodes d’estiu i resta de l’any per als nuclis de Puig de Sant Ramon i
Peratallada, on els nivells de soroll en la temporada d’estiu, s’incrementen en 5dB (A) tant en horari diürn com nocturn, passant d’una
zona de sensibilitat acústica alta (A4) durant tot l’any a zona de sen-
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Annex:
Modificació del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Forallac.
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sibilitat acústica moderada, assimilant-la a una zonificació de tipus
B1 durant l’estació estiuenca (21 de juny a 21 de setembre ambdós
inclosos).”
2. Deixar sense efecte els plànols anomenats:
NUCLI/ÀMBIT: URB. PUIG DE ST. RAMON/LA BORDETA
NUCLI/ÀMBIT: PERATALLADA
3. Modificar el nom dels plànols que s’especifiquen, d’acord amb el
següent:
a) L’anomenat: URB. PUIG DE ST. RAMON/LA BORDETA (ESTIU), s’ha de denominar: URB. PUIG DE ST. RAMON/LA
BORDETA.
b) L’anomenat: PERATALLADA (ESTIU), s’ha de denominar:
PERATALLADA.
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