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Disposicions

EDICTE

de 21 de gener de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 5 de novembre 
de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2008 / 034241 / G
Modiicació del Pla general núm. 18 per incorporació d’ediicis inclosos en el Pla 
especial del Catàleg, al terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana núm. 18 per incorporació d’ediicis inclosos en el Pla especial del Catàleg, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona.

—2 Suprimir d’oici la possibilitat d’incrementar l’ediicabilitat existent en un 20% 
de la casa-xalet Soler i corregir d’oici les errades materials detectades en el plànol 
de planejament vigent de la modiicació referida al Garatge J. Forner i en el plànol 
de planejament vigent i proposta de la modiicació referida a la casa-xalet Soler.

—3 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urba-
nisme.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa i 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 administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada 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 passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 21 de gener de 2009

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Disposicions

ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació del Pla general núm. 18 per incorporació d’ediicis inclosos en el Pla especial del 
Catàleg, de Girona

 

Annex
Normes urbanístiques de la modificació del Pla general núm. 18 per a la
incorporació d’edificis no inclosos en el Pla especial del catàleg, al terme
municipal de Girona

Article 1 Naturalesa, objecte i àmbit

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla
general d’ordenació de Girona. Agrupa les modificacions del Pla general que
incorporen les condicions d’edificació i protecció d’edificacions en tràmit
d’inclusió al Pla especial de protecció del patrimoni de Girona. Modificacions en
5 àmbits, delimitats en els respectius plànols de situació. El seu objecte és
l’adequació de la regulació de les finques objecte de l’ampliació del patrimoni
arquitectònic de la ciutat.

Article 2 Determinacions

Seran d’aplicació les consideracions establertes en els documents de memòria,
normativa i plànols normatius (plànol 5 de proposta de modificació)

Article 3 Ordenació específica

La zonificació i els paràmetres bàsics de l’ordenació de cadascun dels àmbits
està reflectida en el plànol 5 Proposta de modificació d’aquest document. Les
condicions específiques de protecció i, en el seu cas, ampliació s’establiran a la
fitxa corresponent del PE de protecció del patrimoni, degudament ampliat, que
s’identifica en el mateix plànol.

Disposició addicional

Per a tot allò que no estigui regulat, específicament, en aquesta modificació ni a
la fitxa corresponent del PE de protecció del patrimoni, serà d’aplicació la
regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla general
d’ordenació urbana de Girona.

(09.021.120)
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