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Disposicions

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE

de 30 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 / 039490 / G
Modiicació de la itxa 28 del Pla especial de la Vall de Sant Daniel, 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 de la modificació puntual del Pla especial de 
la Vall de Sant Daniel, fitxa núm. 28 del catàleg, promoguda i tramesa per l’Ajun-
tament de Girona en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de data 12 de 
març de 2010, amb la incorporació d’ofici de la fitxa 28 del Pla especial de la Vall 
de Sant Daniel vigent en els plànols d’ordenació.

—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.

Acord de 12 de març de 2010

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

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial de Sant Daniel, 
fitxa núm. 28 del catàleg, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona, supe-
ditant-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 L’ordenació prevista en la modificació del Pla especial ha de valorar la 
masia de can Coll en el seu conjunt edificat. Per aquest motiu, s’ha de completar la 
regulació de la fitxa 28 amb la resta de l’edificació i no només la part corresponent 
a la finca cadastral 65.

1.2 Les ampliacions proposades han de tenir la consideració de planta baixa o 
de planta soterrània i no de planta semisoterrània.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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.

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 
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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, 30 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 modiicació de la itxa 28 del Pla especial de la Vall de Sant Daniel, 
al terme municipal de Girona

 

 

Annex 
Normes urbanístiques de la modificació de la fitxa 28 del Pla especial de la Vall 
de Sant Daniel, al terme municipal de Girona 

Capítol 1 Disposicions de caràcter general 

Article 1 Naturalesa i objecte 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del Pla especial de 
protecció del paisatge i la vegetació característica de la Vall de Sant Daniel en 
l’àmbit de can Coll, que constitueix l’element número 28 del catàleg de 
patrimoni arquitectònic i ambiental de la Vall de Sant Daniel, inclòs en el grup 
d’edificis d’interès arquitectònic tradicional. 

Article 2 Situació i Àmbit 

El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon a l’antiga masia, can 
Coll, i al seu entorn immediat, situada a peu del camí Tambor Ansó, al barri de 
Sant Daniel. 

Es correspon amb les cinc finques en què es va parcel·lar la masia a primers 
del segle XX. La seva superfície total és de 3.747,10 m². 

Article 3 Obligatorietat 

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

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 

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 
quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 
superfície real. 

Article 6 Determinacions
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Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents: 

1. Memòria 
2. Normativa 
3. Plànols 

Capítol 2 Règim urbanístic del sòl 

Article 7 Classificació del sòl

El PGOU vigent classifica el sòl inclòs en l’àmbit de la modificació com a sòl no 
urbanitzable.

Article 8 Qualificació 

Zona de valor agrícola (clau 8). Aquesta qualificació comprèn aquells terrenys 
classificats com a sòl no urbanitzable, per a la seva destinació agrària i amb la 
finalitat de millorar el seu desenvolupament. 

El PE de protecció del paisatge i la vegetació característica de la Vall de Sant 
Daniel identifica la masia com a can Coll, núm. 28 del catàleg d’elements i 
espai d’interès i dins el grup 3r “d’Elements d’interès arquitectònic tradicional”. 
Aquest catàleg recull el conjunt d’edificis, construccions, espais, elements i 
carrers que, considerats aïlladament o dins el conjunt de la Vall, per les seves 
característiques arquitectòniques, ambientals, històriques o funcionals, 
mereixen una protecció específica. 

Article 9 Desplegament de la modificació 

L’ordenació detallada es podrà ajustar en el projecte. L’adequació de la 
topografia, volums existents i necessitats funcionals i d’habitabilitat es farà en 
cadascun dels projectes constructius; excepcionalment, en el cas de la finca 
cadastral número 00065, aquesta adequació i justificació es fa mitjançant el PE 
Tambor Ansó, que té la consideració de desplegament d’aquesta modificació. 

Article 10 Ordenació específica 

L’ordenació de l’àmbit és la grafiada en el plànol d’ordenació o fitxa de catàleg. 
Els paràmetres específics es transcriuen a continuació: 

- Condició d’ús: s’admet l’ús d’habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge 
per parcel·la. 

- Sostre màxim: segons l’ocupació i número de plantes en el plànol d’ordenació. 
Les ampliacions no superaran el 50% de la superfície construïda de cada finca. 

- Ocupació màxima: segons plànol d’ordenació 

- Sòl de parcel·la lliure d’edificació: 
Serà enjardinat 
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Segons article 6 de la normativa del catàleg. 

- Protecció de l’entorn: segons l’article 11 de la normativa del catàleg. 

- Nombre màxim de plantes: 
Segons el plànol d’ordenació. 
S’identifica, en el plànol, la façana de referència del núm. de plantes, així com 
aquells límits de les ampliacions que s’han de mantenir soterrats. 

- ARM (ampliació): 
Article 1.2.8 del PE Tambor Ansó. En cas d’ampliació adjunta a l’edificació 
existent, s’igualarà a l’existent; en cas d’edificacions soterrades s’integraran en 
les terrasses existents. 
Tant en l’edificació aïllada com en l’edificació segons alineació a vial, l’alçària 
màxima de l’edificació es mesurarà en cada punt del terreny. 

- Cobertes: 
Les cobertes inclinades seran de teula color argilós local. S’exclou, 
expressament, la teula de color negre. Han de ser de pendent uniforme 
comprès entre el 22% i el 28% i perpendicular a les línies de façana. En cas 
d’edificacions aïllades, es recomana la coberta a dues o quatre aigües. 
En cas d’elements soterrats de nova creació en sòls integrats al jardí, hauran 
de tenir un tractament d’acabat enjardinat. 

- Terrasses: 
El paviment d’acabat de terrasses serà de color argilós local, amb la superfície 
d’acabat no brillant. S’admetrà terrassa en aquells volums identificats amb “P” i 
“S” en el plànol. 

- Façanes: 
Segons l’article 8 de la normativa del catàleg i l’article 1.2.8 del PE Tambor 
Ansó. 

- Murs de contenció: 
Els materials d’acabat podran ser els mateixos que els especificats a l’article 9 
de la normativa del catàleg o de maçoneria irregular concertada, amb pedra del 
lloc o, en el seu cas, amb aplacat de la mateixa pedra, d’un gruix mínim de 10 
cm. 

- Parets mitgeres: 
El tractament, color i acabats de les parets mitgeres seran els mateixos que la 
resta de els façanes de l’edifici, i no es permetrà deixar l’element aïllat vist 
(fibrociment, asfalt o materials bituminosos, poliuretà expandit). 

Tanques: 
Article 1.2.8 del PE Tambor Ansó. 
El límit de parcel·la coincidint amb l’alineació de vial es tancarà amb murs 
opacs d’obra fins a una alçària de 0,80 m, mesurats des del nivell de la vorera i, 
en tot cas, la resta, fins a una alçària màxima d’1,80 m, amb les mateixes 
característiques en materials i color que la resta del mur de tancament. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5782 – 24.12.201093126

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

Disposicions

 

La resta dels tancaments podran ser opacs fins a una alçària màxima d’1,50 m. 
Es recomanen tancaments de vegetació viva, tant els murs de tancaments 
opacs d’obra que donen al vial, com els situats a les partions dins la mateixa 
parcel·la, tindran les mateixes característiques en materials i color que 
l’edificació principal. 

- Materials i acabats: 
Segons l’article 9 de la normativa del catàleg 
Article 1.2.8 del PE Tambor Ansó. 

- Color: segons l’article 10 de la normativa del catàleg. 

- Elements impropis: 
Identificats en el plànol. Tindran la consideració de volum disconforme. 

Disposició addicional 

Per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, serà 
d’aplicació 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 i, en allò més restrictiu, el que 
disposa el Pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la 
Vall de Sant Daniel, aprovat definitivament en virtut de l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, de 16 de juliol de 1985. 

(10.336.074)
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