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Disposicions

EDICTE

de 26 de novembre 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 4 de novembre 
de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 038679 / G
Modificació núm. 35 del Pla general - Xalet Tarrús, al terme municipal de 
Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 35 
xalet Tarrús, en execució de la sentència núm. 537/2007 de 12 de juliol, 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, 26 de novembre 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 núm. 35 del Pla general – Xalet Tarrús,
al terme municipal de Girona

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1 Naturalesa i objecte

Aquest document té la consideració de modificació puntual del Text refós del
Pla general d’ordenació de Girona número 35. El seu objecte és l’execució, tant
de la sentència 537/07 de la secció quarta del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que atorga edificabilitat a la parcel·la, com del conveni signat a
aquests efectes entre les parts implicades. El seu àmbit és el delimitat en els
plànols. Se situa a la cantonada dels carrers Mare de Déu de Loreto i Rutlla,
amb una superfície de 408,98 m².

Article 2 Situació i àmbit

El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon al solar qualificat de
zona d’eixample residencial (clau 1.2). Se situa a la cantonada dels carrers
Mare de Déu de Loreto i Rutlla.

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 408,98 m²

Article 3 Obligatorietat

Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les
disposicions contingudes en el PGOU esmentat 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
subjecta 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
la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la
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quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la
superfície real.

En tot cas, i per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta
normativa, s’ajustarà el que disposa el Pla general d’ordenació de Girona,
aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el
28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3654, d’11 de juny de 2002) i el seu text
refós conformat per la CTU de Girona, en sessió de data 9 de febrer de 2006,
publicat en el DOGC 4618, de 21/04/2006.

Article 6 Determinacions

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

1. Memòria
2. Normativa
3. Plànols

CAPÍTOL II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 7 Classificació del sòl

La classificació de l’àmbit de la modificació del text refós del PGOU número 35
Xalet Tarrús correspon a la de sòl urbà consolidat.

Article 8 Qualificació

Aquesta modificació numero 35 del text refós del PGOU qualifica l’àmbit de
zona residencial d’eixample que configura carrer (clau 1.2).

Aquesta zona recull els eixamples urbans i suburbans històrics, on prengué lloc
l’extensió urbana de finals de segle XIX i primera meitat del XX fins a la
generalització del vehicle privat i sobre els quals s’ha produït el pes de
creixement i de la localització de les activitats centrals i de servei. Comprèn
l’edificació entre mitgeres, amb façanes sobre l’alineació de vial. Inclou conjunts
amb tipologia de casa de cos. El tipus d’ordenació és d’alineació a vial.

Article 9 Desplegament de la modificació

L’ordenació detallada s’establirà mitjançant un PE de desplegament d’aquesta
modificació que reguli, específicament, la volumetria, tipologia de coberta,
cossos i elements sortints, composició de façana, tanques i l’adaptació de les
condicions de protecció amb la modificació de la fitxa R-18 del PE de protecció
del patrimoni de Girona. L’objecte d’aquest PE serà assolir la millor implantació
possible en relació amb els elements a mantenir i a la volumetria de la resta de
l’illa.

Article 10 Ordenació específica
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L’ordenació de la parcel·la és la grafiada en el plànol d’ordenació. Els
paràmetres bàsics específics es transcriuen a continuació:

- Parcel·la mínima: l’existent. No es permet cap divisió.
- Edificabilitat màxima de la parcel·la: 734,00 m² de sostre, equivalents als
166,00 m² del xalet existent + 568,00 m² d’ampliació
- Ocupació màxima:
Segons plànol d’ordenació
Per a la nova edificació, es fixa un gàlib.
- Sòl de parcel·la lliure d’edificació: serà enjardinat
- Nombre màxim de plantes
Segons plànol d’ordenació
Per a la nova edificació, es podrà admetre dins el gàlib fixat, un màxim de
PB+3.
- ARM (nova edificació): 9,50 metres sobre la coberta de la planta baixa del
xalet Tarrús

(09.330.044)
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	d’11 de desembre de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	EDICTE
	de 29 d’octubre de 2009, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
	EDICTE
	de 2 de desembre de 2009, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. PL-314/09)
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2009, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-76/2009.
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2009, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-77/2009.
	EDICTE
	de 26 de novembre de 2009, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-67/2009.
	EDICTE
	de 27 de novembre de 2009, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública d’un expedient de declaració d’utilitat pública.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 10 de desembre de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà, al terme municipal de la Bisbal d’Empordà (clau S-AA-01397-P).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies (ref. CC2003002806).
	DIVERSOS
	CAIXA CATALUNYA
	COMUNITAT DE REGANTS DE VILAGRASSA
	HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALMOSTER
	ARENYS DE MAR
	ARGENTONA
	ASCÓ
	LA BISBAL D’EMPORDÀ
	BIURE
	CASTELLDEFELS
	DELTEBRE
	FLIX
	FONTANALS DE CERDANYA
	GOMBRÈN
	GÓSOL
	MALGRAT DE MAR
	MATARÓ
	OLOT
	PALAMÓS
	PALLEJÀ
	PORQUERES
	PUIG-REIG
	LA ROCA DEL VALLÈS
	ROSES
	RUBÍ
	SANT ADRIÀ DE BESÒS
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT ISCLE DE VALLALTA
	SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
	SANT JUST DESVERN
	SANT LLORENÇ D’HORTONS
	SANTA COLOMA DE GRAMENET
	EL VENDRELL
	VIC
	VILADECAVALLS
	VILAJUÏGA
	VILSASSAR DE DALT
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	MARESME
	OSONA
	RIBERA D’EBRE
	VALLÈS ORIENTAL
	DIPUTACIONS
	GIRONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 473/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 81/2009).
	 ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 438/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 617/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 680/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1410/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Mataró, sobre procediment ordinari (exp. 203/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Farners, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 480/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1305/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 727/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de actuacions de guarda i custòdia (exp. 733/2008).
	 EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Martorell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 608/2007).
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