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Disposicions

EDICTE

de 12 de maig 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 1 d’abril de 2009, 
va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 035845 / G
Modiicació número 29 del Pla general - comercial carrer can Pau Birol, al terme 
municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Text refós del PGOU 
de Girona número 29 comercial carrer can Pau Birol, 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 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 administracions públi-
ques 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 DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat 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, 12 de maig de 2009

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’ Urbanisme de Girona
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Annex

Normes urbanístiques de la modificació número 29 del Pla general comercial
carrer can Pau Birol, al terme municipal de Girona.

2. 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 condicions de
parcel·lació del sòl comercial de l’àmbit delimitat en sòl urbà al carrer can Pau
Birol i a raó de les necessitats detectades.

El seu abast és la modificació de les condicions de parcel·lació de l’àmbit
delimitat, amb la creació de la subzona 4.2.f, per millorar la implantació dels
usos previstos i possibilitar-ne l’òptima localització.

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’aprofitament s'ordenarà segons les disposicions de la zona comercial
4.2 zona comercial amb espais oberts segons el que disposa l’article 216 de
les normes urbanístiques del Text refós del Pla general d’ordenació urbana de
Girona, segons els paràmetres bàsics grafiats en el plànol 5 proposta de
modificació d’aquest document i específicament en les disposicions que
s’estableixen per la nova subclau 4.2.f que es detallen a continuació:

Condicions de l’edificació per la subclau 4.2f

Parcel·la mínima: 2.500 m2

Es podrà admetre una parcel·la
mínima de 2.000 m2 per destinar-la a
usos culturals; en qualsevol cas el
nombre màxim de parcel·les de la
subzona serà 4.

Separacions mínimes: 3 m a lateral, fons i carrer

Edificabilitat màxima: 1,00 m2st/m2s

Ocupació màxima: 60 %

Posició de l’edificació L’edifici es col·locarà segons
l’ocupació predeterminada o relativa
en el plànol d’ordenació del sòl urbà.

Alçària reguladora màxima : 10,00 m

ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació número 29 del Pla general - comercial carrer can Pau Birol, al terme 
municipal de Girona



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5387 – 26.5.2009 42807

Disposicions

 

Article 4. Normativa seguretat i incendis

L’ordenació final de les edificacions ha de donar compliment a la secció SI 5
del Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic d’Edificació.

Disposició addicional

Per 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.

(09.132.165)
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