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Disposicions

EDICTE

de 4 de setembre 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 15 de juliol de 
2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 037458 / G
Modiicació del Pla general núm. 31 PMU 14 la Presó, al terme municipal de 
Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació del Pla general d’ordenació urbana de 
Girona núm. 31 PMU la Presó, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona.

—2 S’incorpora d’ofici la superfície dels serveis tècnics de 2.737 m² (55%) en 
l’apartat reserves mínimes de sòl públic del quadre condicions d’ordenació, edifi-
cació i ús.

—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 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, 4 de setembre 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 del Pla general núm. 31 PMU 14 la
Presó, al terme municipal de Girona

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1. Naturalesa, objecte i abast

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla
general d’ordenació de Girona per la modificació, delimitació del sector PMU
14– la Presó.

El seu abast és l’establiment de l’ús del sector com a serveis tècnics, la
determinació dels paràmetres bàsics d’ordenació de l’àmbit, l’ajust de la
delimitació del sector i la definició de les condicions de desenvolupament i
gestió, amb l’objectiu d’integrar adequadament el nou centre penitenciari a
l’entorn urbà del sector.

Article 2. Àmbit

L’àmbit territorial de la modificació es correspon amb sòl classificat d’urbà no
consolidat, inclòs en el sector PMU la Presó, entre els carrers Illa de Cabrera,
Illa de Formentera, Illes Medes i Illes Formigues, al barri del Pont Major.

La superfície total de l’àmbit la modificació és de 4.977,00 m².

Article 3. Obligatorietat

Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les
disposicions contingudes en l’esmentat PGOU i les seves modificacions
obliguen, al seu compliment, per igual, tant a l’administració com als particulars.
Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les
disposicions del text refós del PGOU.

Article 4. Vigència

Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, aquest
document entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida,
d’acord amb el que disposen els articles 92 i 100 del D 1/2005 del text refós de
la Llei d’Urbanisme.

Article 5. Interpretació

Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la
interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i
subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió, prevaldrà la
solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i espais lliures
públics, les solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com

ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació del Pla general núm. 31 PMU 14 la Presó, 
al terme municipal de Girona
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la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la
quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la
superfície real.

Article 6. Determinacions

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents:

1. Memòria
2. Annex normatiu
3. Agenda i avaluació economicofinancera
4. Plànols normatius (plànol 6 de Proposta de modificació)

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 7. Classificació del sòl

La classificació de l’àmbit de la modificació del text refós del PGOU - PMU 14 la
Presó correspon a la de sòl urbà no consolidat.

Article 8. Delimitació i definició del sector

La delimitació del sector es fixa en els plànols d’ordenació de la present
modificació.

Els paràmetres bàsics d’ordenació i condicions de desenvolupament i gestió es
fixen a la fitxa que s’adjunta a continuació.

PMU - 14.  LA PRESÓ

ÀMBIT:
- Illa formada pels carrers: Illa Cabrera, Illa Fomentera, Illes Medes i Illes Formigues,
en el barri del Pont Major.
- La superfície del sector és de 4.977,00 m².

OBJECTIUS GENERALS:
- Establir l’ordenació i ús del sòl i la seva implantació urbana.
- Obtenció del sòl, per cessió lliure i gratuïta, destinat a espais lliures i vialitat
- Urbanització, a càrrec dels promotors, del sòl destinat a sistema viari i d’espais
lliures.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Superfícies
m² %

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR: 4.977,00 100,00
Sostre màxim (m² sostre): 4.977,00
Edificabilitat màxima: 1,00
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Ús global: SERVEIS
TÈCNICS

RESERVES MÍNIMES DE SÒL
PÚBLIC:

4.977,00 100,00

Espais lliures + viari: 2.240,00 45,00%
Serveis tècnics: 2.737,00 55,00%

SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT
PRIVAT:

0,00 0,00

ALTRES DETERMINACIONS:
- El sòl destinat a equipaments s'ordenarà amb la redacció del PMU. Els criteris
d’ordenació del PMU seran:
Alçària màxima: 15,50 m, corresponents a PB+3
- Les condicions d’ordenació indicativa estan reflectides en el plànol 5 de la
modificació que s’adjunta (Proposta de modificació, escala 1/1.000).

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ:

Article 9. 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 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.

El sistema d’actuació serà el de compensació bàsica.
Determinacions específiques: desenvolupament mitjançant un pla de millora
urbana.

(09.247.088)
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