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ANUNCI 
 
 
En compliment d’allò que es disposa a l’article 73.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es fa públic que el Ple de 
la Corporació, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va acordar: 
 
PRIMER.- Suspendre l'atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes, destinades a clubs i/o associacions de fumadors de cànnabis, en tot el terme 
municipal de Canet de Mar, amb la finalitat de redactar un Pla Especial per regular les 
condicions urbanístiques d'emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies a altres usos 
o establiments i/o altres determinacions d'aquests usos i/o activitats). 
 
SEGON.- Disposar que, de conformitat amb l’art. 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), els efectes de 
la suspensió de tramitacions i llicències per a l’àmbit definit gràficament en el plànol 
adjunt, abastarà un termini d’un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys 
en cas d'acumulació en el supòsit d'aprovació inicial de l'instrument de planejament. 
 
TERCER.- Aprovar el plànol de delimitació de l'àmbit de suspensió de les llicències 
esmentades. 
 
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en  un 
diari de la província d'àmplia difusió, en el tauler d'anuncis municipal i en la web oficial 
de l'ajuntament: www.canetdemar.cat. 
 
El present acte és una aprovació de tràmit dins d’un procediment de formació d’una 
disposició administrativa general i, com a tal, no és susceptible de cap impugnació 
separada. Contra la suspensió de tramitacions i llicències es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol 
recurs ajustat a dret. 
 
 
L’alcaldessa 
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