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Disposicions

EDICTE

de 18 de gener de 2011, 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 21 de juliol de 
2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010 / 041243 / G
Modiicació del Pla general núm. 34 - Montessori, 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 núm. 
34 - Montessori promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona, supeditant-ne 
la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la incorporació de l’informe 
del Departament d’Educació.

—2 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per 
tal que, si l’esmentat informe resulta favorable, ordeni la publicació d’aquest acord 
i de les normes urbanístiques en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
als efectes d’executivitat.

—3 Indicar a l’Ajuntament que, en el cas que de l’esmentat informe del Departa-
ment d’Educació en resultin prescripcions, caldrà 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.

—4 Manifestar que el document de modificació del Pla general d’ordenació urbana 
núm. 34 Montessori ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l’article 
115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, la qual cosa ha estat considerada prèvia a la seva resolució definitiva.

—5 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

El 5 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Girona ha tramès l’informe favorable del 
Departament d’Educació, de data 30 d’agost de 2010, per la qual cosa és procedent 
la publicació en el DOGC de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona de 21 de juliol de 2010 d’aprovació definitiva de la MPGOU número 34 
Montessori de Girona.

Contra aquest acord, que es refereix 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 
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 
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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, 18 de gener de 2011

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5811 – 4.2.20116702

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

Disposicions

ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació del Pla general núm. 34 - Montessori, al terme municipal de Girona

 

Annex 
Normes urbanístiques de la modificació puntual número 34 del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona, en el sector del Montessori-Palau 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 Naturalesa i objecte 

Aquest document té la consideració de Modificació puntual n. 34 del text refós 
del Pla general d’ordenació de Girona per a la delimitació i regulació de 
l’ordenació d’un sector de la finca del complex escolar Montessori-Palau de 
Girona. 

Article 2 Situació i àmbit 

El seu àmbit és el delimitat en el plànol número 6 i es correspon amb una part 
interior de la finca esmentada. 

Abasta una superfície de 97.197,00 m², amb les particularitats següents: 

- Una superfície de 4.400,00 m² és objecte de traspàs de la classificació de sòl 
urbà a sòl no urbanitzable i viceversa. 
- El sòl no urbanitzable resultant té una superfície de 92.797,00 m², que no 
canvia en relació amb la superfície inicial estimada a aquest tipus de sòl. 
- La superfície incorporada al sòl urbà resta qualificada com a Sistema 
d’equipaments (clau E.d), com la resta del susdit sòl. 
- La superfície incorporada al sòl no urbanitzable queda qualificada com a zona 
de valor forestal, clau 9, subzona 9.b, igual que la resta d’aquest tipus de sòl, ja 
que, amb aquesta modificació i en la seva totalitat, la finca Montessori, canvia 
la qualificació de zona agrícola (clau 8) que tenia fins ara. 

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 
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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 
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’aplicarà 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. Agenda i avaluació economicofinancera 
4. Plànols 

CAPÍTOL II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 7 Classificació del sòl 

La classificació de l’àmbit de la Modificació puntual del text refós del PGOU 
número 34 correspon, una part, a sòl urbà i, l’altra, a sòl no urbanitzable. A 
efectes de classificació, la Modificació puntual consisteix en un canvi de traçat 
de la línia divisòria entre ambdós sòls. 

Article 8 Qualificació 

La Modificació puntual número 34 del Text refós del PGOU qualifica el nou sòl 
urbà com a Sistema d’equipaments (clau E.d), igual que la resta de la finca que 
té la mateixa qualificació, en l’esmentat PGOU. 

Així mateix, el nou sòl no urbanitzable, igual que la resta de la finca classificada 
com a tal, resta qualificat com a Zona de valor forestal, clau 9, subzona 9.b. 

La zona qualificada com a Sistema d’equipaments s’ajustarà als requisits 
normatius especificats a l’article 178 i concordants del PGOU. La zona 
qualificada de valor forestal, clau 9, subzona 9.b, s’ajustarà, en el que pertoqui, 
als requisits normatius especificats a l’article 283 i concordants del Text refós 
del PGOU. 

Article 9 Desplegament de la modificació 
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Ateses les característiques d’aquesta Modificació puntual, no caldran 
intervencions urbanístiques o processos temporals previs per a portar-la a 
terme. 

Article 10 Ordenació específica del Sistema d’equipament docent (clau 
E.d) 

a) Condicions d’ús 
Als usos ja admesos per la qualificació d’E.d) s’hi inclou, a més, el de la 
implantació dels accessos al sòl no urbanitzable. 
b) Àmbit 
Delimitat per l’antiga i nova línia divisòria entre sòl urbanitzable /sòl no 
urbanitzable i el límit de la finca, amb una superfície de 4.400,00 m². 
c) Objectiu general 
Donar cabuda a part del camp de futbol, un cop girat de la seva posició inicial. 
d) Condicions d’ordenació 
- Integració a la morfologia del terreny, segons l’article 68.2 de les NNUU del 
PGOU i preveient les mesures que siguin necessàries per garantir la correcta 
transició entre els terrenys que es preveu terraplenar per a la nova disposició 
del camp de futbol i el sòl no urbanitzable de valor forestal adjacent, amb 
talussos de pendent no superior a 2V:3H, segons el plànol d’implantació 
número 8 
- Els tancaments seran transparents i queden expressament prohibits els 
massissos. 

Article 11 Ordenació específica en sòl no urbanitzable de valor forestal 
(clau 9) 

Àmbit 
Delimitat per l’antiga i nova línia divisòria del sòl urbà/no urbanitzable, 
correspon al transvasament i el límit de la finca, amb una superfície de 
92.797,00 m². 

Objectiu general 
a) Incorporar, al sòl no urbanitzable, un petit grup arbrat contigu al pavelló 
infantil que inicialment es trobava en sòl urbà. 
b) La requalificació com a zona de valor forestal d’uns terrenys ja inclosos en el 
sòl no urbanitzable argumentats, en base al millor encaix amb la naturalesa 
dels terrenys composats per boscos i pastures, excloent-ne els usos 
agropecuaris i mantenint el caràcter naturalitzat de l’entorn del complex 
educatiu. 

Condicions d’ordenació 
a) En el sòl no urbanitzable procedent del transvasament compensatori de 
4.400 m² entre sòl urbanitzable/sòl no urbanitzable, és d’aplicació el previst en 
els articles 283 i concordants de les NNUU del text refós del PGOU i 
corresponents a la zona qualificada de valor forestal, clau 9, subzona 9b. 
b) En el sòl no urbanitzable limítrof al nou sòl urbà: 
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- Correspon al sòl no urbanitzable de valor forestal que pot quedar afectat per 
l’actuació del camp de futbol en sòl urbà. 
- Serà d’aplicació el que s’especifica a l’article 10.d d’aquesta normativa sobre 
adaptació morfològica. En tot cas, s’adoptaran les mesures necessàries per 
assegurar una correcta transició entre el SU i el SNU (segons plànol número 8), 
amb una regeneració del terreny amb una capa de terra vegetal, hidrosembra, 
repoblació arbòria i vegetal autòctona. 
- Amb la finalitat de minimitzar l’impacte provocat per les obres, es proposa un 
conjunt de mesures correctores d’integració paisatgística d’aplicació, que 
s’enumeren seguidament, per bé que s’expliquen més detalladament en 
l’apartat 7 “Mesures correctores” de l’ISA adjunt: 

1. Retirada (decapatge), conservació i estesa de la terra vegetal. 
2. Recuperació del terreny afectat pel pas de camions 
3. Restauració paisatgística de la zona afectada 
4. Hidrosembra 
5. Abalisament de les zones més sensibles 
6. Prevenció de la generació de pols durant l’obra 
7. Control del soroll generat per les obres 
8. Protecció del sòl 
9. Població i activitat humana 
10. Gestió de residus 

- S’ajustarà, en tot el que procedeixi, a les especificacions normatives de 
l’article 283 i concordants de les NNUU del text refós del PGOU. 

(11.018.022)
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