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Disposicions

EDICTE

de 25 de febrer 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 28 de gener de 
2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 035303 / G
Modiicació núm. 24 del pla general, de delimitació del Pla parcial urbanístic mas 
Marroc, al terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual del PGOU de Girona núm. 
24 de delimitació del Pla parcial urbanístic Mas Marroc, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament de Girona.

—2 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.

—3 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, 25 de febrer de 2009

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Normes urbanístiques de modiicació núm. 24 del Pla general, de delimitació del Pla parcial urbanístic mas Marroc, 
de Girona.

 

Annex
Normes urbanístiques de la modificació núm. 24 del Pla general, de la
delimitació del Pla parcial urbanístic mas Marroc, al terme municipal de Girona

Article 1. Naturalesa, objecte, àmbit i abast

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla
general d’ordenació urbana de Girona en resposta a les necessitats d’habitatge
assequible, amb la delimitació d’un nou sector de pla parcial urbanístic per a la
seva incorporació dins el programa ARE.

El seu abast és la modificació de l’àmbit i paràmetres del PPU Mas Marroc per
a regular la seva transformació a usos residencials, d’acord amb les
prescripcions del programa ARE.

El seu àmbit és el delimitat en els plànols i se situa al barri de Can Gibert. Està
delimitat pel límit de terme amb el municipi de Salt a l’oest, la riera Marroc a
l’est i al sud i, el carrer Maria Castanyer al nord.

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 101.483,21 m².

Article 2. Determinacions

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

Article 3. Ordenació específica

Aquest document modifica l’article 237 de les normes urbanístiques del Pla
general d’ordenació urbana de Girona, que quedarà en els termes que
segueixen:

1. Àmbit

a) Comprèn l’àrea limitada al nord pel carrer de Salt (franja per sobre), al sud
per un sistema de places, parcs i jardins urbans a l’est per la riera Marroc, i a
l’oest pel límit del terme municipal amb Salt.
b) L’àmbit d’aquest sector ve delimitat en el plànol 5 d’ordenació a escala
1/2000.
c) La superfície total del sector és de 78.002,37 m².

2. Objectius

a) Definir l’estructura urbana del límit de Girona amb Salt, de manera
coordinada entre els dos municipis, i crear un sector urbanitzable d’un àmbit
superior al propi de Girona.
b) Acumular el màxim d’espai lliure vers la riera Marroc per a garantir un parc
corredor hidrològic, amb la intenció que tingui continuïtat en els diferents
municipis que aquesta riera travessa (Girona, Salt i Vilablareix).
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c) Subvenir els dèficits de sòl d’ús residencial
d) Fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i adequat
e) Atesa la inclusió en el programa ARE, reconsiderar el planejament vigent per
a incrementar la intensitat d’ús d’aquesta àrea, amb la seva transformació a
usos residencials i de serveis amb una utilització sostenible del territori.
f) Dotar el barri de nous equipaments
g) Implantar el nou creixement en la millor relació amb l’entorn.

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús:

a) El coeficient d’edificabilitat bruta del sector serà de 0,44 m²/m²
b) El 10% del sostre del sector es destinarà a usos no residencials
c) Es qualificarà un mínim del 20% i 10% del sostre residencial de nova
implantació per a habitatge de protecció pública i habitatge de preu concertat,
respectivament.
d) El nombre total d’habitatges en qualsevol dels tipus de protecció serà, com a
mínim, la meitat dels del sector.
e) La densitat bruta resultant serà com a mínim de 50 habitatges/ha
f) Prolongar el carrer la Gerundense
g) Els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, així com el
percentatge mínim total de sòl públic i el màxim de sòl privat d’aquest sector
seran els següents:

RESERVES DE SÒL PÚBLIC
Viari
Espais lliures: 23,08%
Equipaments + espais lliures: 41,70%
SÒL PÚBLIC mínim: 60,00%

SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT
SÒL PRIVAT màxim: 40%

A aquests sòl de cessió, caldrà afegir-hi el 15% de l’aprofitament urbanístic del
sector establert per la corresponent legislació urbanística
h) L’ús global d’aquest sector és el residencial.

4. Condicions de gestió:

a) Es determina un únic polígon que s’executarà pel sistema de cooperació. El
sector podrà executar-se per fases que, en tot cas, s’adequaran als terminis
establerts en el programa ARE i als fixats pels habitatges de protecció.
b) El desenvolupament d’aquest sector comportarà que tots els propietaris
actuals inclosos dins d’aquest sector es faran a càrrec dels costos
d’urbanització dels sistemes viari i d’espais lliures.
c) Se cedirà el 15% de l’aprofitament urbanístic del sector a l’administració
actuant.

4. Disposició addicional
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Per a tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla
general, serà d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del
text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona.

(09.056.095)
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