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Art. 23.  Vegetació existent i plantació. 
Els espais públics es tractaran seguint les propostes de plantació especificades a l’apartat “Biodiversitat” del punt “2.2.  Matrius analítico-
Propositives” de l’informe ambiental. 
 
Secció 4. Riscos Ambientals 
 
Art. 24.  Incendis. 
 
Franja de protecció per riscos. S’ha evitar l’ús d’espècies piròfites en les revegetacions properes a zones edificades deixant una franja de vegetació 
lliure d’arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les 
branques baixes expurgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres) i neta de vegetació seca i morta. 
 
Secció 5. Atmosfera 
 
Art. 25.  Límits emissions. 
Les emissions de les instal·lacions necessàries dins els usos admesos en aquest sector compliran els límits establerts en la Normativa supramunicipal 
vigent. Actualment el Decret 319/1998 de 15 de desembre. 
 
Art. 26.  Límits sorolls i vibracions. 
S’aplicaran els criteris de la Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica, publicada al DOGC 3675, del 11/07/2.002. 
 
Art. 27.  Contaminació lumínica. 
D’acord amb l’establert a la Llei 6/2.001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es preveu pel sector un nivell 
d'il·luminació general baix. Les lluminàries s'adeqüen als criteris de la citada llei, d’eficiència energètica sens minva de la seguretat, per evitar la 
intrussió lumínica en l’entorn domèstic i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn. Es prioritzarà en els 
enllumentas exteriors la utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP). 
 
Secció 6. Residus a la construcció 
 
Art. 28.  Gestió de residus i materials 
Pla de gestió de residus: El projecte d’execució de l’edifici ha d’incloure un pla de gestió de residus per a la fase de construcció. Aquest pla haurà de 
considerar, com a mínim, la gestió de les fraccions residus inerts, residus no especials i residus especials i perillosos. Els residus petris es reutilitzaran 
a sub-bases, reomplerts, drenatges, etc. ja sigui a la pròpia obra o a les d'urbanització i/o enjardinament de la mateixa promoció.   
 
Quan l'ús de l'edifici sigui diferent del d'habitatge, caldrà incloure una previsió dels residus que es puguin produir durant l'ús en funció de l'activitat 
que hagi d'acollir, de tal forma que es prevegin els espais i instal·lacions -en tipus, dimensions i característiques- precisos per a una adequada gestió 
dels residus. En la memòria per sol·licitar la preceptiva llicència d'activitats es recollirà un pla de residus destinat a permetre la seva gestió, pla que 
haurà de definir el tipus i quantitat de residus produïda, així com a la periodicitat de la recollida de cada tipus de residu, i determinar els espais i 
condicions d'emmagatzematge i accés per a la recollida o gestió dels residus. 
  
Secció 7. Disseny arquitectònic dels edificis 
 
Art. 29.  Orientació i protecció solar. 
L’ordenació volumètrica proposada permetrà l’assolellament en totes les façanes, i predominantment en les façanes Est i Oest. 
Per aquest motiu, les façanes est i oest podran disposar de balconeres amb estructura vertical i horitzontal preparades per incorporar sistemes de 
protecció i/o control solar que permeti evitar a l'estiu l'accessibilitat directa a l'interior de l'habitatge d'aquesta radiació. 
 
La disposició o existència d'arbrat de fulla caducifòlia que generi una ombra superior al 80% de la radiació incident de forma que protegeixi les 
façanes esmentades de la radiació a l'estiu, es considerarà protecció adequada si es complementa amb algun altre element de control per part de 
l'usuari.  
 
Girona, 5 de juliol de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa  
 
 
 
Núm. 8818 
          AJUNTAMENT DE  
                    GIRONA 
 

Edicte d’aprovació definitiva PMU de la UA Mas Gri 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, va adoptar el següent acord:  
 
Aprovar definitivament el PMU de la UA Mas Gri,  de conformitat amb el que disposa l’art. 79 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest Edicte. Potestativament es 
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pot interposar prèviament un recurs de reposició davant del Ple de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent de la 
publicació d’aquest Edicte. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense 
que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se 
en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.  
 
Normativa: 
 
Pel que respecta a la normativa de caràcter general, així com dels sistemes inclosos en el present pla, s’estarà a allò que disposen les normes 
urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Girona. 
 
En allò que fa referència concreta a la normativa de la zona d’aprofitament privat, clau 3.2, de Dotacions i serveis amb espais oberts, es determina el 
següent: 
 
3 Art. 1.  Definició 
Comprèn aquells sòls terciaris caracteritzats per una volumetria especial en forma i/o intensitat derivats d’una operació de concentració de 
l’aprofitament destinat a la formació de noves centralitats. 
 
4 Art. 2.  Condicions de parcel·lació 
La parcel·la resultant del present pla es considerarà única i indivisible. 
 
5 Art. 3.  Condicions d’edificació 
3.1. Alineacions 
Les alineacions de l’edificació seran les definides de forma suficient en el plànol d’ordenació. 
3.2. Edificabilitat 
 
El sostre màxim edificable serà de 1.500 m2. 
3.3. Ocupació màxima i posició de l’edificació 
L’ocupació i posició de l’edificació són les definides de forma suficient en el plànol d’ordenació. 
3.4. Alçada reguladora màxima 
L’alçada reguladora màxima serà de 9 metres corresponents a dues plantes  (PB + 1P), amidat des de cada punt del terreny de la parcel·la actual. 
 
3.5. Condicions d’ús 
 
ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT 
Habitatge unifamiliar Compatible  (1) Sanitari Compatible 
Habitatge plurifamiliar Incompatible Assistencial Compatible 
Comerç petit Compatible Cultural / Religiós Compatible 
Comerç mitjà Compatible Recreatiu Compatible 
Comerç gran Incompatible Restauració Compatible 
Oficines i serveis Compatible Esportiu Compatible 
Hoteler Compatible Administratiu Compatible 
Industrial Incompatible Serveis Tècnics Compatible 
Estació de servei Compatible Aparcament Compatible 
 
Observacions: 
(1) Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment. 
 
Girona, 5 de juliol de 2006 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
 
 
 
Núm. 8507 
          AJUNTAMENT DE  
     LA JONQUERA 
 

Edicte de notificació d’incoació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit  
 

En virtut del que disposa l’article 78.2 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març, i de conformitat amb l’article 11.2 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit ,circulació de vehicles de 
motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer, que estableixen que les notificacions en matèria de trànsit s’han 
d’ajustar al règim previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de febrer), per la qual s’aprova el Règim jurídic 
de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, es fa públic que, intentada la notificació de la incoació d’expedient 
sancionador als interessats que es detallen a continuació i no havent estat possible, per causes no imputables a l’Ajuntament. 
 
Per mitjà d’aquest anunci se’ls cita als efectes d’ésser notificats mitjançant compareixença a l’Ajuntament de la Jonquera, situat a la Plaça de 
l’Ajuntament 3, en el termini de quinze dies comptats des de l’endemà d’aquesta publicació. 
Transcorregut aquest termini sense haver-hi comparegut, es considerarà produïda la notificació des de l’endemà del darrer dia assenyalat per 
comparèixer-hi. 


