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EDICTE

de 29 de març de 2010, 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 d’11 de febrer de 
2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010 / 039483 / G
Pla especial per a la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau - Montilivi, al terme 
municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial per a la ubicació d’un dipòsit regu-
lador a Palau - Montilivi, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona, amb les 
incorporacions d’ofici següents:

- En l’apartat condicions d’integració paisatgística i ambiental de l’article 9 de les 
normes urbanístiques del Pla especial urbanístic s’introdueixen les determinacions 
següents:

- Se substitueix el primer paràgraf de l’apartat per: “El projecte constructiu 
s’adequarà als criteris d’integració paisatgística de l’Estudi d’impacte i integració 
paisatgística detallats en l’apartat 3. Criteris d’integració i impactes paisatgístics, en 
l’apartat 4. Síntesi i en els plànols 1, 2, 3 i 4 del document. Així mateix, s’adequarà 
a les determinacions detallades en l’apartat de 3.3 Conclusions i justificació de 
l’alternativa adoptada de l’Informe ambiental i a les prescripcions de l’informe del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 11 de maig de 2009.”

- S’incorpora el paràgraf següent: “L’execució dels treballs s’han de fer sota control 
arqueològic amb l’objectiu de detectar possibles restes arqueològiques que puguin 
resultar afectades, atès que la intervenció arqueològica realitzada ha detectat la 
presència de material arqueològic en dues de les onze rases realitzades.”

—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, 29 de març de 2010

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Annex
Normes urbanístiques del Pla especial per a la ubicació d’un dipòsit regulador a
Palau-Montilivi, al terme municipal de Girona

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1 Naturalesa i objecte

Aquest document té la consideració de Pla especial per a la ubicació d’un
dipòsit regulador a Palau-Montilivi i es redacta per a possibilitar l’execució
directa d’obres corresponents a la infraestructura del territori, pel que fa al
reforç de la xarxa d’abastament i subministrament d’aigua, tal com està previst
en l’article 67.1e de la LUC.

Article 2 Situació i àmbit

El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon amb part de la finca
qualificada de sistema de boscos urbans (clau C2). Se situa entre els barris de
Montilivi i la Creueta, el puig de Montilivi, en una franja entre les cotes 138,50
en el seu enllaç amb la vialitat del sector can Llobet al sud; i la cota 164,4
coronament del futur dipòsit, al nord.

La superfície total de l’àmbit del pla especial és de 2.950,00 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 d’aquest 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 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.

Article 6 Determinacions

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

1. Memòria
2. EIIP
3. Normativa
4. Agenda i avaluació economicofinancera
5. Plànols
6. ISA preliminar

CAPÍTOL II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 7 Classificació del sòl

El sòl objecte d’aquest Pla especial per a la ubicació d’un dipòsit regulador a
Palau-Montilivi està classificat pel PGOU vigent com a sòl no urbanitzable.

Article 8 Qualificació

El Pla especial qualifica l’àmbit de sistema amb la clau “C.2” (sistema de
boscos urbans), recollit en els articles 150 a 154 de les NNUU del PGOU de
Girona.

S’entenen per sistemes els conjunt d’elements d’interès general que són
fonamentals per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà.

El sistema de boscos urbans comprèn les àrees boscoses pròximes a l’àrea
urbana, que formen la corona boscosa periurbana, situades en relleus
topogràfics morfològicament importants, que garanteixen la protecció ambiental
de l’àrea urbana, la incorporació d’uns espais naturals a la ciutat i configuren la
corona verda de la ciutat. L’administració pública intervindrà activament, per tal
de garantir i promocionar les seves funcions mediambientals, d’esplai, repòs,
esbarjo i lleure per als ciutadans a partir de la conservació i la regeneració de la
massa arbòria existent o de la seva ampliació en dimensió important.

Article 9 Ordenació específica subzona C.2.c

El sòl inclòs en l’àmbit d’aquest Pla especial s'ordenarà segons les disposicions
del sistema de boscos urbans (clau C.2) segons el que disposen els articles
150 a 154 de les normes urbanístiques del text refós del Pla general
d’ordenació urbana de Girona, segons els paràmetres bàsics grafiats en el
plànol 7 – Planejament proposat- d’aquest document i, específicament, en les
disposicions que, per la nova subclau C.2.c, es detallen a continuació:

Condicions d’ús:
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En el sistema qualificat de C.2.c, es podran admetre els usos següents:

- Instal·lacions d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament
- Accessos i serveis vinculats
- La resta d’usos admesos pel sistema C.2

Condicions d’edificació:

- Ocupació màxima:
Segons plànol d’ordenació núm. 7
El projecte podrà ajustar ampliar l’ocupació en un 10% dins l’àmbit del Pla
especial
- ARM: 5 m
- Punt d’aplicació de l’ARM:
Cota més baixa del perímetre (accés):+159,80
Segons plànol d’avantprojecte d’obres 1- Edificació proposada
- Implantació: parcialment soterrat (almenys ½ volum)

Condicions d’integració paisatgística i ambiental:

El projecte constructiu s’adequarà als criteris d’integració paisatgística de
l’estudi d’impacte i integració paisatgística detallats en l’apartat 3. Criteris
d’integració i impactes paisatgístics en l’apartat 4 Síntesi i en els plànols 1, 2, 3
i 4 del document. Així mateix, s’adequarà a les determinacions detallades en
l’apartat 3.3 Conclusions i justificació de l’alternativa adoptada de l’informe
ambiental i a les prescripcions de l’informe del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de data 11 de maig de 2009.

Justificadament, el projecte constructiu podrà modificar les solucions
constructives proposades per altres d’equivalents, sempre d’acord amb les
directrius de l’EIIP.

- Materials i acabats:

. Coberta: enjardinada extensiva o col·locació de grava drenant

. Color: s’acolorirà el paviment de formigó, així com la part visible del dipòsit per
integrar-lo als colors de l’entorn natural
. Accés:
El traçat i execució s’ajustaran per mantenir els afloraments rocosos, sempre
que això no es tradueixi en talussos d’impacte sever.
Ferm del vial amb formigó rentat i junta c/5 metres
. Replantació talussos: amb arbustives segons plànol 04 “Proposta plantacions”
del grup 3 de plànols de l’EIIP
. Revegetació:
Amb vegetació arbrada del lloc en totes les superfícies denudades.
Segons plànol 04 “Proposta plantacions” del grup 3 de plànols de l’EIIP
. Restauració camins: es tornaran a traçar els senders existents s/plànol
. Línies elèctriques i altres xarxes: obligatòriament soterrades
. El projecte del nou dipòsit ha d’incorporar un annex amb pressupost per a la
restauració ambiental.
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Condicions derivades de l’informe del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de data 9 de febrer de 2010:

L’execució dels treballs s’ha de fer sota control arqueològic, amb l’objectiu de
detectar possibles restes arqueològiques que puguin resultar afectades, atès
que la intervenció arqueològica realitzada ha detectat la presència de material
arqueològic en dues de les onze rases realitzades.

Disposició addicional

En tot cas, i per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta
normativa, s’ajustarà al 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.
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