
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5760 – 22.11.201084986

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

EDICTE

de 2 de novembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona referents al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 29 de setembre 
i de 12 de març de 2010, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2010 / 039484 / G
Pla especial Tambor Ansó, 36, al terme municipal de Girona

Acord de 29 de setembre de 2010

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

—1 Donar conformitat al text refós del Pla especial urbanístic Tambor Ansó 
36, promogut per Mònica Serra Sambola i tramès per l’Ajuntament de Girona, 
en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de data 12 de març de 2010, amb 
la incorporació d’ofici de les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de data 28 de setembre en la normativa del document.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques 
corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Acord de 12 de març de 2010

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial Tambor Ansó 36, promogut per la 
senyora Mònica Serra Sambola i tramès per l’Ajuntament de Girona, supeditant-ne 
la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient 
i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 El Pla especial s’ha d’adequar a la modificació del Pla especial de la Vall de 
Sant Daniel que es tramita simultàniament, d’acord amb el principi de jerarquia 
normativa que presideix el planejament.

1.2 El Pla especial ha d’incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, si escau.

1.3 Cal indicar la superfície ampliada i justificar que no supera el 50% de la 
superfície construïda de la finca.

1.4 Les normes urbanístiques han regular l’arranjament del camí públic existent 
que proposa el Pla especial.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, seu 
de la Generalitat de Catalunya, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Girona, 2 de novembre de 2010

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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ANNEX

Normes urbanístiques de Pla especial Tambor Ansó, 36, al terme municipal de Girona

(10.306.116)

 

Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial Tambor Ansó, 36, al terme municipal de 
Girona 

Condicions de l’edificació: 

- Tanques: les tanques noves s'ajustaran a les existents a l'entorn en què estan 
ubicades. 
Atesa l'especificitat del desnivell existent entre la part interior de la parcel·la i el 
camí públic, el PE Tambor Ansó determina, en el plànol P11, els paràmetres 
normatius del mur. 
- Edificabilitat màxima: l'actual. Es permeten ampliacions fins al 50% de 
l'edificabilitat actual. 
- Ocupació màxima: s'estableix un gàlib d'edificació a les plantes baixa i 
soterrània, segons el plànol de normativa adjunt. 
- Alçària reguladora màxima: l'actual. En el cas d'ampliacions, l'alçària màxima 
no serà superior a 7 m, i el nombre de plantes 2 (B+1). En els nuclis rurals 
formats per agrupacions de diverses cases, l'alçària màxima, en el cas 
d'ampliacions, serà la del conjunt rural sense superar, en cap cas, l'alçària de 
9,5 i 3 plantes (B+2). S'admeten plantes soterrànies (S). 
- Composició de façana: la façana i el volum en general s'ajustaran a la norma 
d'integració en el conjunt en què estan edificades. Les possibles ampliacions 
s'ajustaran, quant a colors i materials, a l'edificació existent. 
- Ús dominant: habitatge rural 
- Ús compatible: habitatge unifamiliar 
- Acabats de façana: en cas de restauració, les façanes seran de pedra vista o 
arrebossades, deixant vistos els carreus d' obertures i cantonades. 
- Color: Ref. 114 del Pla especial de Sant Daniel. 
- Camí públic: els promotors d'aquest Pla especial es comprometen a 
l'arranjament parcial del camí públic, indicat en el plànol adjunt. Aquest 
compromís quedarà materialitzat en el moment de la concessió i l’aprovació de 
la llicència d'obres de la vivenda, amb l'aprovació prèvia d'aquest Pla especial i 
les condicions edificatòries establertes. 
Les obres de reforma del camí seguiran les directrius establertes a l'apartat 
1.2.7.2 de la memòria del Pla especial i s'executaran simultàniament a les 
obres de reforma i ampliació de l'edificació existent. 
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