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Disposicions

EDICTE

de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 de març 
de 2009, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp: 2008/34574/G
Modiicació puntual del Pla general núm. 23 per canvi d’ús d’equipaments a Palau 
i Fontajau, en el terme municipal de Girona.

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt:

Aprovar deinitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’Urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la modiicació puntual 
del Pla general núm. 23 per canvi d’ús d’equipaments a Palau i Fontajau, de Girona, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular 
d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva 
notiicació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i 
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva no-
tiicació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat 
si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest 
cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos 
següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

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.

Barcelona, 27 de març de 2009

M. DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya
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Disposicions

ANNEX

Normes urbanístiques de la modiicació puntual del Pla general núm. 23 per canvi d’ús 
d’equipaments a Palau i Fontajau, de Girona

(09.086.155)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM. 23 CANVI D’ÚS 
D’EQUIPAMENTS A PALAU I FONTAJAU, DE GIRONA 

Normativa

Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit. 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona per l’ajust de les necessitats públiques amb el canvi d’usos en el 
sòl d’equipament públic en àmbits situats a Palau i Accés Nord, ambdós localitzats en sòl urbà. 

El seu objecte és la modificació de l’ordenació del Pla, amb la delimitació i definició de nous 
usos, per millorar la dotació de serveis dels barris afectats a raó de les necessitats detectades i 
també reconèixer usos consolidats en el teixit urbà 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. 

El sòl d‘equipaments s’ordenarà segons les disposicions del sistema d’equipaments sistema 
d’equipaments comunitaris (clau E) segon el que disposen els art. 178-182 de les normes 
urbanístiques del text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona i segons els 
paràmetres bàsics grafiats en el plànol 5 – Proposta de modificació d’aquest document. 

Article 4. Normativa seguretat i incendis. 

L’ordenació final de les edificacions ha de donar compliment a la secció SI 5 de Document 
bàsic SI seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic d’edificació. 

Disposició addicional. 

Per a tot allò regulat no 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. 
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