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4.2.2. Edificabilitat

Article 9
La regulació dels paràmetres referits als edi-

ficis és la que s’estableix en el capítol IV de l’an-
nex I de les Normes urbanístiques, Definició dels
paràmetres referits als edificis, en el document
de la revisió del Pla general de Torroella de
Montgrí.

Article 10
1. En el plànol d’ordenació s’indica la posi-

ció i l’ocupació màxima que poden assolir les
edificacions permeses dins l’àmbit portuari, amb
l’excepció de l’edifici de l’aquàrium que té no-
més caràcter indicatiu.

2. Només s’admeten edificacions en planta
baixa i fins a un màxim de 3,75 metres d’alçà-
ria. Es considera planta baixa la cota actual dels
dics i molls existents.

3. Només s’admeten construccions per sota
la planta baixa per a la ubicació de serveis tèc-
nics, amb l’excepció de l’edifici de l’aquàrium
que, per la seva singularitat, requerirà d’un pro-
jecte específic d’implantació.

4. La superfície de sostre edificable és la suma
de les superfícies tancades, voladissos i cossos
sortints, i són les següents a cada àrea:

3 Restauració i magatzems: 1.200 m2, situats
en el contradic, amb un màxim d’ocupació in-
terior de 500 m2, amb una disposició de mòduls
similar a l’existent.

4 Magatzems i tallers: 660 m2, situats a l’en-
contre del dic central i el moll d’espera.

7 Aquàrium: 2.700 m2, situat davant la nova
plaça pública a l’inici del dic del mig

9 Edifici de serveis múltiples: 320 m2, situats
en l’extrem del dic del mig

10 Instal·lacions de temporada destinades a
taquilles i altres activitats complementàries al
passatge d’embarcacions turístiques: 500 m2,
situats en la cara externa del dic del mig

11 Equipament públic: 200 m2, situats en el
passeig marítim.

12 Club nàutic: 1.000 m2 (actualment n’ocupa
909 m2), situat en el moll de la dàrsena esportiva.

4.2.3 Usos

Article 11
Els usos admesos en cada àrea són, amb ca-

ràcter exclusiu, els següents:
3 Restauració i magatzems relacionats amb

les activitats nàutiques esportives i de pesca. La
restauració es limitarà a la ja existent.

4 Magatzems de material i tallers de repara-
ció relacionats amb l’activitat de nàutica espor-
tiva i de pesca.

6 Serveis de subministrament de combusti-
ble.

7 Aquàrium: els usos concrets es determina-
ran en el projecte específic d’aquesta instal·lació.

9 Edifici de serveis múltiples: serveis portu-
aris.

10 Instal·lacions de temporada destinades a
taquilles i altres activitats complementaries al
passatge d’embarcacions turístiques, no adme-
tent restaurants i limitant el nombre de guingue-
tes de begudes a dues unitats.

11 Equipament públic.
12 Club nàutic: usos associatius i de restau-

ració.

4.3. Regulació de les dàrsenes

Article 12
Dàrsena esportiva

Zona destinada exclusivament a les opera-
cions derivades de la pràctica de la nàutica es-
portiva, incloent les activitats complementàries
d’aquestes lligades a la seva condició de port
d’hivernada o port de base. En aquestes dàr-
senes s’admet la instal·lació de passeres flo-
tants.

Article 13
Zona de varada

Zona on es poden situar activitats auxiliars del
sector esportiu. S’admeten únicament les acti-
vitats de varada i neteja de tot tipus d’embarca-
cions, sempre que les possibilitats del mirall
d’aigua, la superfície de terra i els mitjans exis-
tents ho permetin.

Article 14
Dàrsena pesquera

Zona adossada al dic del mig i al moll de ri-
bera destinada a acollir les operacions deriva-
des de l’activitat pesquera. Inclou una àrea de
500 m2, per a la realització de les tasques d’es-
tesa, tenyida i reparació de xarxes.

Article 15
Zona d’amarratge d’embarcacions

Zones del port on es concentra l’amarratge
de les embarcacions, situades fora de les dàrse-
nes esportiva i pesquera. Està dividida en dues
àrees diferenciades:

a) Àrea de moll adossat en la part més exter-
na del contradic, amb 250 metres lineals en la
part orientada al sud-oest i 130 metres lineals en
la part orientada al nord-oest.

b) Àrea de moll adossat en el dic del mig,
amb 310 metres lineals en la part interior i fins
a 220 metres lineals en la part exterior.

Article 16
Canals de navegació i zones d’aigües comunes

Zona d’aigua abrigada pel port, no assigna-
da específicament a un ús concret i que roman
lliure per a la navegació. No s’admetrà cap res-
tricció a la lliure circulació d’embarcacions,
exceptuant les limitacions que les tasques de
dragatge o manteniment poguessin imposar.

4.4. Norma transitòria

Article 17
En el cas d’existir discrepància entre les pre-

visions del present Pla i alguna edificació exis-
tent, en relació amb la seva alçària regulado-
ra o amb el número màxim de plantes o àrea
d’edificació, aquesta discordança no compor-
tarà la seva consideració com a edificis fora
d’ordenació. Conseqüentment, s’autoritzaran
en aquests les obres de conservació i millora i
es garantirà la continuïtat en el seu ús actual i
la seva adequació als criteris tècnics d’aquest
Pla. No obstant això, pel supòsit del seu ender-
rocament i subsegüent edificació, aquesta hau-
rà d’acomodar-se a les Normes específiques
d’aquest Pla.

(04.120.001)

EDICTE
de 20 de maig de 2004, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Girona refe-
rent al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 4 de febrer de 2004, va adop-
tar, entre altres, l’acord següent:

Exp. 2004/011041/G
Pla de millora urbana de la UA 68 can Llobet,
al terme municipal de Girona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana de la Unitat d’actuació UA68, can Llo-
bet, promogut i tramès per l’Ajuntament de
Girona amb la correcció d’ofici següent:

S’ajusta la disposició del camí de vianants
previst a la banda nord del sector per tal d’en-
llaçar la vialitat interna de la Unitat d’actuació
amb l’espai lliure emplaçat en el sòl urbà imme-
diat.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord i
de les normes urbanístiques en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a la presentació
per part de l’Ajuntament de la documentació
acreditativa de la formalització de les cessions
que preveu el conveni de data 9 de març de
2001.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Tramesa per l’Ajuntament la documenta-
ció que fou requerida a l’acord aquí transcrit
i vist l’informe del Servei Territorial segons el
qual es consideren complertes les condicions
que s’hi establien, és procedent la publicació
de l’acord esmentat, per tal de donar així exe-
cutivitat a l’aprovació definitiva del Pla de mi-
llora urbana de la UA 68 can Llobet de Gi-
rona, que promou i tramet l’Ajuntament de
Girona.

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
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa administrativa.

Girona, 20 de maig de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

ANNEX

Normes urbanístiques del Pla de millora urba-
na de la UA 68 can Llobet, al terme municipal
de Girona

CAPÍTOL I
Disposicions generals
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SECCIÓ 1
Naturalesa, àmbit territorial i vigència

Article 1
Naturalesa

Aquest Pla té la condició de pla de millora
urbana, i respecta en totes les seves determina-
cions la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanis-
me.

Article 2
Àmbit territorial

L’àmbit territorial d’aquest Pla és l’assenyalat
gràficament en els plànols d’ordenació i corres-
pon als terrenys que limiten a l’oest per la urba-
nització Puigvistós, al sud, pel límit entre els
termes municipals de Girona i Quart, a l’est i al
nord, pel turó de Montilivi.

Article 3
Vigència

Aquest Pla de millora urbana entrarà en vi-
gor a partir de la publicació de la seva aprova-
ció definitiva al DOGC, i la seva vigència serà
indefinida, d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 92 i 100 de la Llei d’urbanisme.

Article 4
Obligacions

Les disposicions contingudes en aquest Pla de
millora urbana obliguen al seu compliment per
igual, tant a l’administració com als particulars.

Article 5
Interpretació del Pla

La interpretació del present document es farà
d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus
objectius i finalitats. En cas de dubte o impre-
cisió prevaldrà la solució de menor edificabili-
tat, de major dotació per a espais públics i de
major protecció ambiental, així com la documen-
tació escrita sobre la gràfica, excepte pel que fa
a la qualificació de les superfícies, supòsit en el
qual cal atenir-se a la superfície real, d’acord amb
el que disposa l’article 10 de la Llei d’urbanis-
me. En tot cas i per allò que no estigui expres-
sament regulat en aquesta normativa, s’adequa-
rà al que disposa el Pla general d’ordenació
urbana de Girona.

Article 6
Modificacions

Les modificacions del present Pla de millo-
ra urbana se subjectaran, d’acord amb el que
disposa l’article 94 de la Llei d’urbanisme, a les
mateixes disposicions que en regeixen la forma-
ció, havent-se de raonar i justificar la necessitat
de la iniciativa i l’oportunitat i la conveniència
en relació amb els interessos públics i privats.

Si la modificació comportés un increment del
sostre edificable, s’hauran d’incrementar pro-
porcionalment els espais lliures.

Article 7
Determinacions

Les determinacions del present Pla de mi-
llora urbana es despleguen en els documents
següents:

Memòria.
Informe mediambiental.
Normativa urbanística.
Avaluació econòmica i pla d’etapes.
Plànols d’informació i ordenació.

CAPÍTOL II
Règim urbanístic del sòl

SECCIÓ 1
Classificació, qualificació del sòl i desplegament
del Pla

Article 8
Règim del sòl

La classificació de sòl corresponent a l’àmbit
del Pla de millora urbana de Can Llobet, ve
definida en el Pla general d’ordenació de Gi-
rona, i correspon al sòl urbà no consolidat.

Article 9
Qualificacions

Els terrenys afectats pel present pla de millora
urbana es qualifiquen en el plànol núm. 6 “zo-
nificació” de la següent manera:

Sistemes:
Sistema viari, xarxa viària urbana.
Sistema d’espais lliures: parcs, places i jardins

urbans (clau c-1).
Zones:
Zona de ciutat jardí amb parcel·la gran (clau

2.3.j).

Article 10
Desplegament

Per el desenvolupament del Pla de millora
urbana de can Llobet es podran redactar pro-
jectes d’urbanització complementaris i projectes
de parcel·lació, els quals respectaran en tot cas
les determinacions del present Pla de millora
urbana i del Pla general de Girona.

Article 11
Sistema d’actuació

L’execució d’aquest Pla de millora urbana es
farà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat
de cooperació, en un únic polígon.

Article 12
Procediment

El procediment a seguir per a l’execució del
present Pla s’ajustarà a allò disposat al títol ter-
cer, capítol II, i secció tercera de la Llei 2/2002
d’urbanisme.

SECCIÓ 2
Normes que regulen l’edificació i usos del sòl

Article 13
Generalitats

L’àmbit del present Pla de millora urbana es
troba qualificat en sistemes i en zones, la regu-
lació detallada dels quals queda definida en els
articles següents:

Article 14
Sistema viari (clau a)

Comprèn les instal·lacions i els espais reser-
vats al traçat de la xarxa viària destinats a la
vialitat i l’aparcament, que han de permetre la
connexió entre els diferents sectors del territori
i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobili-
tat adequats dins el terme municipal. El sòl
qualificat de sistema viari serà de titularitat
pública, formant part del sistema viari:

La xarxa viària urbana (clau a2), destinada a
relacionar i comunicar les diferents àrees urba-
nes del municipi.

La xarxa viària per a vianants (clau a3), des-
tinada a ordenar la connexió de vianants entre

ells i amb la xarxa d’espais lliures. Per tal de
minimitzar els accessos sobre les vies principals,
aquests han de resoldre a més l’accés puntual,
de caràcter rodat, a les edificacions públiques i
privades.

Així mateix, la urbanització d’aquest sector
s’adequarà a les condicions i criteris que cons-
ten en l’apartat II “informe mediambiental”, del
present Pla de millora urbana.

Article 15
Sistema d’espais lliures (clau c)

Comprèn aquells sòls que estructuren una
xarxa d’espais forestals, agrícoles, àrees verdes
i zona de valor ecologicopaisatgístic, per tal de
recuperar la seva continuïtat i permetre una
millor integració del medi natural amb les zo-
nes urbanitzades de la ciutat. Els sòls així qua-
lificats, dins l’àmbit del Pla especial seran de
titularitat pública.

Formen part del sistema d’espais lliures:
El sistema de places, parcs i jardins urbans

(clau c1), que comprèn tot l’espai verd públic,
situat en sòl urbà, la funció principal del qual és
el descans, l’esbarjo i la relació social entre els
ciutadans.

En aquestes àrees, no s’admet cap tipus d’edi-
ficació, excepte les accessòries a l’ús propi, i que
no ultrapassin el 5% de la superfície. En gene-
ral es sistematitzaran amb vegetació i arbrat
autòcton.

Així mateix, la urbanització d’aquest sector
s’adequarà a les condicions i criteris que cons-
ten en l’apartat II “informe mediambiental”, del
present Pla de millora urbana.

Article 16
Zona de ciutat jardí amb parcel·la gran (clau 2.3.j)

1. Definició.
Comprèn els sòls urbans en que l’edificació

respon a creixement de baixa densitat realitzats
en habitatges unifamiliars envoltats de vegetació
de caràcter privat.

2. Subzona.
D’acord amb les subzones definides en el Pla

general, la present s’identifica amb la lletra “j”,
és a dir 2.3.j.

3. Condicions de parcel·lació.
La parcel·la mínima serà de 1.000 m2. Excep-

cionalment es permeten com a parcel·les míni-
mes inferiors en un 10% a la superfície de la
mínima, segons el plànol de parcel·lació que
consta en el present document.

El front mínim de parcel·la serà de 20 metres.
4. Condicions de l’edificació.
L’edificabilitat neta de parcel·la serà de 0,4 m2

sostre/m2 sòl.
L’ocupació màxima serà del 20%.
L’alçària reguladora màxima serà de 6,20

metres, corresponents a planta baixa més una
planta pis.

L’edificació se situarà dins els gàlibs grafiats
en el plànol de parcel·lació i d’ordenació de l’edi-
ficació, amb unes separacions mínimes a carrer
i al lateral de parcel·la de 3 metres.

En l’espai lliure de parcel·la, com a mínim el
25% de la superfície, no es podrà pavimentar,
no permetent-se cap tipus de construccions au-
xiliars.

S’admet exclusivament una planta soterrània
ubicada sota l’edificació.

5. Condicions estètiques.
Les tanques enfront el carrer tindran una

alçària màxima de 2 metres; amidats des de la
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rasant del carrer, dels quals només 1 metres
podrà ser massís i la resta hauran de ser calats
o acabats vegetals.

Les tanques enfront el sòl no urbanitzable
entre parcel·les tindran una alçària màxima de
60 cm, i es construiran amb murs de pedra de la
zona. En cap cas, s’admetran murs de conten-
ció que sobrepassis aquesta alçària.

Les separacions entre els dos habitatges d’una
mateixa parcel·la seran únicament vegetals.

Les adaptacions topogràfiques i plataformes
de anivellament es faran exclusivament els pri-
mers 24 metres de la parcel·la. En la resta es
mantindran principalment sense pavimentar, tot
i respectant els criteris d’actuació que consten
en l’informe mediambiental del present Pla de
millora urbana.

Les teulades seran de teules ceràmiques tra-
dicional i de colors terrossos.

Els materials utilitzats per acabats de façana
hauran de ser dels següents colors, que formen
part de la carta de colors de les façanes de Gi-
rona:

603 Rosat de l’Albera.
604 Ocre tallat.
605 Terra d’escudella fosc.
606 Ocre de cadira.
607 Ocre de fang.
608 Terra d’escudella clar.
009 Blanc vell.
008 Cendra.
6. Condicions d’ús.
L’ús dominant serà d’habitatge unifamiliar.

S’admet tanmateix l’habitatge aparellat, amb
una densitat màxima de 2 habitatges per par-
cel·la.

S’admet l’ús d’oficines fins a un màxim d’un
25% del sostre edificable a cada parcel·la. En
usos hoteler, sanitari, assistencial, cultural, re-
ligiós i esportiu es subjectarà a les limitacions que
estableix el Pla general per aquest tipus de zona.

La resta d’usos resulten incompatibles.
7. Condicions d’aparcament.
Caldrà donar compliment a les condicions i

regulació de l’ús d’aparcament establerta en els
articles 112 a 116 de la normativa urbanística del
Pla general.

(04.120.003)

EDICTE
de 20 de maig de 2004, sobre acords de la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Girona referents
al municipi de Quart.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en las sessions de 7 d’abril de 2004 i de 3
de desembre de 2003, va adoptar, entre altres,
els acords següents:

Exp. 2003/010466/G
Modificació de les Normes subsidiàries al sector
de la Creueta, al terme municipal de Quart

Acord de 7 d’abril de 2004

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de la
modificació de les Normes subsidiàries de pla-
nejament en el sector de la Creueta, promogut
i tramès per l’Ajuntament de Quart, en compli-

ment de l’acord d’aprovació definitiva de 3 de
desembre de 2003, amb la incorporació d’ofici
següent en l’apartat Condicions de l’edificació
i d’estructura urbana:

L’aprofitament del sector de can Passoles
preveurà la destinació de 5.500 m2 de sostre per
a usos residencials corresponents a un total de
42 habitatges i de 7.274 m2 de sostre per a altres
usos destinats a equipaments privats.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació de-
finitiva i les Normes urbanístiques corresponents
al DOGC a l’efecte de la seva executivitat im-
mediata, tal com indica l’article 100 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. L’expedi-
ent restarà als efectes de la consulta i la infor-
mació, que preveu l’article 101 de la Llei esmen-
tada, al Servei Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, carrer Cristòfol Grober, 2, planta primera,
17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 3 de desembre de 2003

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries de planejament en el
sector de la Creueta promoguda i tramesa per
l’Ajuntament de Quart, i supeditar-ne la publi-
cació al DOGC i la consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, per duplicat, veri-
ficat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació pro-
visional de l’expedient i degudament diligenciat,
que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Caldrà incorporar les determinacions de
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua que
es detallen en l’informe de data 27 de novem-
bre de 2003 i de la Direcció General de Carre-
teres de data 16 de maig de 2003.

1.2 Caldrà corregir les errades detectades
entre la documentació escrita i la gràfica amb
relació a l’assignació de densitats i edificabili-
tat del sector de can Passoles.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen 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 novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial 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 passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Girona, 20 de maig de 2004

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

ANNEX

Normes urbanístiques de la modificació de les
Normes subsidiàries al sector de la Creueta, al
terme municipal de Quart

El present document de modificació de les
Normes subsidiàries de planejament del muni-
cipi de Quart determina dos sectors de sòl ur-
banitzable els quals han de respectar les deter-
minacions següents:

Sector urbanitzable la Creueta
Definició
Comprèn els terrenys situats entre el nucli de

la Creueta, el límit del terme municipal i el riu
Onyar.

Edificabilitat i densitat
L’índex d’edificabilitat brut serà de 0,40 m2

sostre/m2 sòl. La densitat màxima d’habitatges
del sector és de 45 habitatges per hectàrea.

Terrenys de cessió gratuïta i obligatòria
El Pla parcial urbanístic a desenvolupar haurà

d’efectuar la reserva per a zones verdes i espais
lliures públics, com a mínim, de 5 m2 de sòl per
cada 25 m2 de sostre edificable, amb un mínim
del 10% de la superfície del sector, i haurà de
reservar també per a equipaments de titularitat
pública un mínim de 5 m2 de sòl per cada 25 m2

de sostre, amb un mínim del 5% de la superfí-
cie del sector, a més del sòl destinat a serveis
tècnics i a vialitat.

Condicions d’ordenació de l’edificació i d’es-
tructura urbana

L’aprofitament del sector de can Passoles
preveurà la destinació de 5.500 m2 de sostre per
a usos residencials corresponents a un total de
42 habitatges i de 7.274 m2 de sostre per a altres
usos destinats a equipaments privats.

L’ordenació del sector es farà a partir de la
configuració dels sistemes d’espais lliures, via-
litat i equipaments que estructuren el sector, l’es-
quema dels quals es grafia en el plànol núm. 6,
Proposta d’ordenació a escala 1/1000. En aquest
esquema resulten únicament vinculants la loca-
lització del sistema d’espais lliures de l’àrea de
protecció arqueològica i l’estructura viària prin-
cipal.

El tipus d’edificació correspondrà a blocs
plurifamiliars aïllats, de planta baixa més dos o
tres pisos, i a edificacions unifamiliars entre mit-
geres, de dos o tres plantes màxim. En relació
amb la carretera C-250, la línia d’edificació es
situarà a 28,50 metres de l’eix de la carretera.

Les obres d’urbanització hauran de garantir
la no inundabilitat de les àrees edificables.

D’acord amb el que disposa l’informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 27 de
novembre de 2003, la part situada per sota de
la cota 77,50 de la parcel·la ubicada a l’extrem
sud d’aquest sector ha de restar lliure de qual-
sevol edificació residencial o, alternativament,
s’han de realitzar les actuacions necessàries per
a la protecció de les zones edificables. La mo-
dificació del relleu fins a la cota 77,70 només es
considera admissible en el tram de vial que con-
fronta amb les parcel·les edificables.

Condicions d’ús
Els usos determinants d’aquest sector són

l’habitatge plurifamiliar i unifamiliar.
Condicions de gestió
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació

en la modalitat de compensació bàsica.

Sector urbanitzable can Passoles
Definició
Correspon als terrenys situats al llarg del vial

de nova obertura entre la Creueta i Puigvistós,
just en el límit nord del municipi de Quart.

Edificabilitat i densitat


