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Núm. 14360
AJUntAment de GirOnA 

Edicte d’aprovació definitiva d’un pla especial 

Exp. 2012007916 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 10 de desembre 
de 2012, va adoptar el següent acord:

“Aprovar definitivament el Pla Especial d’assignació d’usos i equi-
pament del Monestir de Santa Caterina de Siena, de conformitat 
amb el que disposa l’article 81.1. d)  del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; i donar-ne trasllat 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes del que 
disposa l’article 88 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost.”

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrati-
va, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de 
la publicació d’aquest Edicte. Potestativament es pot interposar prè-
viament 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 des-
estimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà inter-
posar-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.

Girona, 11 de desembre de 2012

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde 

ANNEX

NORMATIVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1. Naturalesa i objecte
Aquest document té la consideració de pla especial per la concreció 
de la titularitat i ús de l’equipament del convent de Santa Caterina 
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de Siena. Aquest PE també estableix l’ordenació volumètrica deta-
llada del sistema.

Article 2. Situació i àmbit
El terreny objecte del present Pla Especial està delimitat als plànols 
i correspon a una zona definida en el planejament actual com “Sis-
temes d’equipaments comunitaris E.c. cultural i religiós, situat en el 
paratge de Montilivi, carrer disseminat Creu de Palau núm. 5 Giro-
na. La superfície del sector és de 4.701.00m2.

Article 3. Obligatorietat
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, 
les disposicions contingudes en l’esmentat PGOU i les seves modifi-
cacions obliguen al seu compliment per igual tant a l’administració 
com als particulars. Qualsevol actuació o intervenció sobre el terri-
tori, tingui caràcter definitiu o provisional, sigui d’iniciativa públi-
ca o privada, s’haurà d’ajustar a les disposicions del text refós del 
PGOU.

Article 4. Vigència
Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Giro-
na, aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de 
l’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que disposen els 
articles 94 i 106 del DLEG 1/2010 text refós de la Llei d’Urbanisme.

Article 5. Interpretació
Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, 
la interpretació del present document es farà d’acord amb el seu 
contingut i subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de dubte i 
imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major do-
tació d’equipaments i espais lliures públics, les solucions que afa-
voreixin el domini públic sobre el privat, així com la documentació 
escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la quan-
tificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 
superfície real.

Article 6. Determinacions
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents do-
cuments:
1. Memòria de la informació
2. Memòria de l’actuació
3. Pla d’etapes i avaluació econòmica i financera
4. Normativa
5. Plànols
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CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 10. Classificació del sòl
La classificació del sòl de l’àmbit del pla especial és de sòl urbà no 
consolidat.

Article 11. Qualificació
El sòl inclòs en l’àmbit del PE està qualificat com a sistema 
d’equipaments comunitaris, cultural – religiós i sanitari assistencial 
(clau E.c/s).

Article 12. Ordenació específica PE equipament convent de Santa 
Caterina de Siena
Tipus d’ordenació: Edificació aïllada d’acord amb els articles 89 fins 
el 94 de les Normes urbanístiques del pla General.

Els paràmetres urbanístics bàsics són:

Edificabilitat: 0,45m2 sostre/m2 sòl
Ocupació màxima: 40%
Sòl de parcel·la lliure d’edificació: Serà preferentment enjardinat.
Separacions mínimes: 5 metres a carrer i laterals i 8 metres fons.
Nombre de plantes: Les existents (centre geomètric 12.00m+ 3.40m)
En l’ampliació en núm. de plantes és el de la zona d’unió, o PB+PP 
si és aïllada.
Alçada reguladora: L’existent. Per l’ampliació aïllada 7,20m
Condicions d’ús: D’acord amb el articles 178 i 181 de les NNUU 
el sòl es destinarà a usos col·lectius o comunitaris i a dotacions 
d’interès Público social al serveis directe dels ciutadans, essent els 
usos dominants, a l’àmbit identificat amb la clau E.c els culturals i els 
religiosos, centres cívics, socials, biblioteca, arxius, museus, centres 
religiosos, temples, convents, monestirs, etc. i amb clau E.s els usos 
dominants són el sanitari i l’assistencial: centres sanitaris clíniques 
hospitals, centres assistencials, geriàtrics, residències col·lectives.

Disposició addicional
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta 
normativa, s’ajustarà al que disposa el Pla General d’Ordenació de 
Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, el 28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3654 d’11 
de juny de 2002) i el seu text refós conformat per la CTU de Girona 
en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el DOGC 4618 de 
21/04/2006.


