
DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 12 de maig de 2004, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2001/001092/G/00011
Revisió del Pla general d’ordenació urbana, al
terme municipal de Girona

Recurs potestatiu de reposició interposat per
la senyora Serafina Navarro Moy, en relació amb
la revisió del Pla general d’ordenació urbana, al
terme municipal de Girona

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs potestatiu
de reposició interposat per la senyora Serafina
Navarro Moy, contra les resolucions del conse-
ller de Política Territorial i Obres Públiques de
28 de febrer i 31 de maig de 2002, d’aprovació
definitiva amb prescripcions i conformitat amb
el text refós de la revisió del Pla general d’orde-
nació urbana de Girona i, en conseqüència:

Suprimir el pas per a vianants previst en l’edi-
fici situat en el carrer de la Creu núm. 44, i que
havia de comunicar aquest carrer amb la plaça
Josep Pallach.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que pre-
veuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, i l’article 25 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, 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 re-
bre la notificació, sens perjudici que es pugui in-
terposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 12 de maig de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.111.135)

EDICTE
de 18 de maig de 2004, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Sant Joan les Fonts.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa

el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp. 2002/002849/G/00002
Revisió del Pla general d’ordenació al terme
municipal de Sant Joan les Fonts

Recurs d’alçada interposat pel senyor Jordi
Masias i Trias, que actua en la seva qualitat de
president de Masias Invest, SL, en relació amb
la revisió del Pla general d’ordenació, al terme
municipal de Sant Joan les Fonts

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar en part el recurs d’al-
çada interposat pel senyor Jordi Masias i Trias,
que actua en la seva qualitat de president de
Masias Invest, SL, contra els acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona de 21 de
juny i 6 de novembre de 2002, relatius a l’apro-
vació definitiva de la revisió del Pla general d’or-
denació de Sant Joan les Fonts, en el sentit de:

—1 Deixar sense efecte la regulació i la zoni-
ficació que preveu el Pla especial 3 sector Ca-
brafiga I-carrer Ponent.

—2 Determinar que l’ordenació concreta dels
terrenys compresos dins de l’esmentat Pla espe-
cial amb la corresponent previsió de zones sus-
ceptibles de cessió, serà determinada per aquest
instrument de planejament derivat.

—3 Establir per al desenvolupament d’aquest
àmbit, que preveu la transformació de l’ús in-
dustrial en residencial, els següents paràmetres:

Àmbit: 10.888 m2.
Densitat màxima d’habitatges: 35 hab/ha.
Edificabilitat màxima: 0,35 m2s/m2s.
Ús residencial (zona d’edificació aïllada, clau

3d).
Sistema d’actuació: compensació.
Cessions: de vialitat i zona verda a concretar

en el pla especial

—4 Modificar la normativa i els plànols d’or-
denació corresponents d’acord amb les determi-
nacions anteriors.

—5 Confirmar en tots els altres termes els
acords impugnats.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de rebre la no-
tificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 18 de maig de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.117.123)

EDICTE
de 26 de maig de 2004, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Sant Ferriol.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
a Catalunya en matèria urbanística, ha resolt
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2001/000803/G/00001
Normes subsidiàries de planejament al terme
municipal de Sant Ferriol

Recurs d’alçada interposat pel senyor Josep
Masmitjà i Guinart, alcalde president de l’Ajun-
tament de Sant Ferriol, en nom i representació
del qual actua, en relació amb les Normes sub-
sidiàries de planejament, al terme municipal de
Sant Ferriol

Vista la proposta de la Direcció General
d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que
s’hi exposen, he resolt estimar en part el re-
curs d’alçada interposat pel senyor Josep Mas-
mitjà i Guinart, alcalde president de l’Ajun-
tament de Sant Ferriol, en nom i representació
del qual actua, contra l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de 14 de
maig de 2003, pel qual es va donar conformitat
al Text refós de les Normes subsidiàries de pla-
nejament del municipi de Sant Ferriol, en el
sentit de:

—1 Delimitar el sector de sòl apte per urba-
nitzar de desenvolupament industrial anomenat
Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell tal com
es dibuixa en el plànol annex.

—2 Establir per al seu desenvolupament els
següents paràmetres:

Superfície del sector: 185.988 m2.
Índex d’edificabilitat bruta: 0,35 m2s/m2s.
Desenvolupament segons tipologia industrial

aïllada.
Parcel·la mínima: 1.500 m2.
Cessions: zones verdes: les delimitades en

plànol adjunt.
Vialitat: a desenvolupar en el Pla parcial.

—3 Modificar la normativa i plànols d’orde-
nació d’acord amb les anteriors determinacions.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de rebre la no-
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tificació, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 26 de maig de 2004

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(04.135.111)

EDICTE
de 7 de juny de 2004, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona re-
ferent al municipi del Catllar.

Un cop l’Ajuntament del Catllar ha presen-
tat la documentació acreditativa de la constitució
de la garantia exigida, es publica l’acord següent:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tar-
ragona, en la sessió de 25 de febrer de 2004, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2003/006211/T
Pla parcial del polígon 53 de les Normes subsi-
diàries, al terme municipal del Catllar

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el text refós del
Pla parcial del polígon 53 de les Normes subsi-
diàries del Catllar, promogut per Camí de Reus,
SA, i tramès per l’Ajuntament.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a
l’acreditació de la constitució davant de l’Ajun-
tament de l’import que manca del 12% de l’im-
port total del valor de les obres d’urbanització,
d’acord amb el previst a l’article 101.3 de la Llei
2/2002, i a l’aportació de les normes urbanísti-
ques en suport informàtic, en les quals caldrà
incorporar un quadre de superfícies on s’espe-
cifiqui el sostre total resultant, el nombre d’ha-
bitatges, les cessions en concepte d’espai lliure
i equipament, així com el 10% de sostre en con-
cepte d’aprofitament mitjà.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la infor-
mació que preveu l’article 101 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
carrer Anselm Clavé, 1, Casa Gasset.

Tarragona, 7 de juny de 2004

M. TERESA MANTÉ I PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona

ANNEX

Normes urbanístiques de Pla parcial del polígon
53 de les Normes subsidiàries, del Catllar

1. Generalitats
L’objecte d’aquestes ordenances és la regu-

lació del sòl dins del perímetre del Pla Parcial
“PP - 53”, en el terme municipal del Catllar,
definit en les Normes Subsidiàries de Planeja-
ment del Catllar.

Sempre que no s’estableixi cap altra determi-
nació, o en aquells aspectes no regulats en aques-
tes ordenances, s’aplicaran les disposicions co-
munes que estableixen les Normes Subsidiàries

de planejament del Catllar, en el Títol Segon.
Ordena l’edificació de la zona de ciutat jar-

dí, que correspon a ordenació unifamiliar.

2. Subzones
S’estableixen les subzones següents:
Ciutat jardí, tipus A.
Ciutat jardí, tipus B.
Ciutat jardí, tipus C.

3. Condicions de parcel·lació

Façana mínima (m):
Tipus A: 12
Tipus B: 12
Tipus C: 15

Superfície mínima (m2):
Tipus A: 400
Tipus B: 1.200
Tipus C: 1.200

S’admet l’aparellament d’habitatges i l’agru-
pació d’habitatges en filera fins a un màxim de
4 en el tipus A i de 3 en el tipus B.

El nombre màxim d’habitatges és d’un per
cada parcel·la del tipus A (total sis), de tres a la
parcel·la del tipus B i d’un a la parcel·la del ti-
pus C, el que dona un total de 10 habitatges.

4. Condicions de l’edificació

Tipus d’ordenació: Edificació aïllada

Tipus A Tipus B Tipus C
Edificabilitat residencial (m2st/m2s): 0,47 0,35 0,23
Edificabilitat altres usos (m2st/m2s): 0,07 0,05 0,12
Ocupació (%): 40 30 30
Alçada màxima (m): 7 7 7
Nombre màxim de plantes: PB+1PP PB+1PP PB+1PP
Separacions mínimes (m):
al carrer principal 5 5 5
al fons de parcel·la: 3 3 3
als laterals de parcel·la: 2 2 2
al lateral de la carretera 18 18

Materials i colors de façana:
Quan es col·loquin estucs o arrebossats s’aca-

baran amb colors terrossos o ocres.
Materials i colors de la coberta:
La coberta serà plana o de teula tradicional

(àrab, romana,...) de colors vermell, ocres o ter-
rossos, queda expressament prohibida la col·-
locació de teula de color negra.

Les tanques del carrer o entre veïns, tindran
una alçada màxima de 1,80 metres. La del car-
rer serà de material massís fins una cota mà-
xima de 1,00 metre per damunt de la vorera
i la resta podrà ser reixa o vegetació d’arbust,
d’acord amb l’esquema que hi ha en el plànol
O-2.

5. Condicions d’ús
S’admeten els usos previstos en les Normes

Subsidiàries.

Habitatges unifamiliar aïllats o aparellats i els
altres usos complementaris. L’agrupació d’ha-
bitatges s’admet d’acord amb l’establert a les NS.

Quadres de superfícies
Les superfícies de les diferents zones són les

següents:

Espai lliure: 1.079,25 m2 11,28%

Equipament: 590,75 m2 6,17%

Vials: 1.625,70 m2 17,00%

Ciutat jardí tipus A: 2.959,15 m2 30,94%

Ciutat jardí tipus B: 1.879,85 m2 19,66%

Ciutat jardí tipus C: 1.430,30 m2 14,95%

Total: 9.565,00 m2


