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Disposicions

EDICTE

de 14 de febrer 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 22 de desembre 
de 2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010 / 042746 / G
Modiicació del Pla especial de la Vall de Sant Daniel - Mirador de la “O”, al 
terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació del Pla especial de la Vall de Sant 
Daniel–Mirador de la O, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona amb 
el benentès que en el desenvolupament de la modificació es donarà compliment a 
les prescripcions dels informes del Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació de data 17 d’agost de 2010 i de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 27 de 
setembre de 2010.

—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 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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 pressumptament.

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, 14 de febrer de 2011

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial de la Vall de Sant 
Daniel-Mirador de la “O”, al terme municipal de Girona 

Capítol 1 Disposicions de caràcter general 

Article 1 Naturalesa i objecte 

Aquest document té la consideració de modificació del Pla especial protecció 
del paisatge i vegetació característica de la Vall de Sant Daniel per a la 
concreció de l’àmbit del Mirador de la O, amb la delimitació del PA-108 
Muntanya de la O i la desafectació del mirador de Torre Bonica. 

Article 2 Situació i àmbit 

El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon amb la delimitació del 
Pla especial de la Vall de Sant Daniel, afectant les superfícies previstes pels 
miradors de Torre Bonica i la Muntanya de la O; en aquest darrer mirador, 
s’amplia la superfície prevista destinada a mirador. 

El Pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de 
Sant Daniel té una superfície total de 8.225.449,52 m². D’aquests, 206,00 m² 
corresponen a la superfície desafectada del mirador de Torre Bonica i 
16.482,65 al polígon d’expropiació delimitat en la Muntanya de la O. 

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 

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 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 

ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació del Pla especial de la Vall de Sant Daniel - Mirador de la “O”, de Girona
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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: 

- Memòria 
- Normativa 
- Pla d’etapes i avaluació economicofinancera 
- Plànols 

Capítol 2 Règim urbanístic del sòl 

Article 7 Classificació del sòl 

El sòl objecte d’aquesta modificació del Pla especial de la Vall de Sant Daniel 
està classificat pel PGOU vigent com a sòl no urbanitzable. 

Article 8 Qualificació 

El text refós del PGOU qualifica l’àmbit de sistema amb les claus “8” (zona rural 
de valor agrícola) i “9” (zona rural de valor forestal), recollides en els articles 
282 i 283 de les NNUU del PGOU de Girona. La zonificació està reflectida en el 
plànol 8a d’aquest document. 

La zona de valor agrícola (clau 8) comprèn aquells terrenys classificats com a 
sòl no urbanitzable per la seva destinació agrària i amb la finalitat de millorar el 
seu desenvolupament. La finalitat d’ordenació d’aquest sòl és la seva protecció, 
per tal d’assegurar-ne l’ús de conreu, la seva promoció i desenvolupament. 

La zona de valor forestal (clau 9) comprèn aquells terrenys classificats com a 
sòl no urbanitzable d’especial protecció que, pels seus valors forestals (actuals 
o potencials) i per la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat, han de 
ser preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors, per tal 
d’assegurar la seva conservació, regeneració i millora. La finalitat d’ordenació 
d’aquests sòls és la seva protecció, per tal d’assegurar la connexió dels espais 
verds de la ciutat amb els corredors d’espais oberts de la comarca i de la resta 
del territori. 

El Pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de 
Sant Daniel qualifica aquest sòl amb la clau E4: àrea d’usos alternatius, que 
“comprèn àrees que, sense tenir un excepcional valor agrícola, s’han dedicat a 
aquest ús amb conreus tradicionals, en general de secà, tot configurant una 
estètica de paisatge rural-tradicional, objecte de protecció”. D’altra banda, 
l’esmentat planejament no preveu més que, en termes generals, la gestió de 
les actuacions previstes, ni tampoc la titularitat dels terrenys objecte d’aquestes 
actuacions. 
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Article 9 Modificació de la normativa de protecció del PE de protecció del 
paisatge i vegetació característica de la Vall de Sant Daniel 

Es modifica l’apartat de Miradors de l’article 82. Classificació i enumeració, que 
queda redactat de la manera següent: 

Miradors: 
De Sant Miquel 
De les Roques 
De la Torre de la O 
De la Girona Monumental 
Del Polvorí 
De can Venda 
De can Garcia 
De can Lliure 
De ca la Ferriola 

Article 9 Gestió Muntanya de la O 

La regulació és l’establerta per les normes del text refós del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona i, específicament, per l’annex normatiu que 
s’adjunta. 

ANNEX NORMATIU 

PA-108 MUNTANYA DE LA O 

ÀMBIT: 

Parcel·la en sòl no urbanitzable a la Vall de Sant Daniel, situada al nord de l’ermita del 
Calvari; comprèn el vessant sud de la Muntanya de la O. 
La superfície del polígon és de 16.482,6570 m². 

OBJECTIUS GENERALS: 

- Incrementar les reserves públiques de zones d’interès paisatgístic i ambiental. 
- Consolidar els recorreguts d’interès paisatgístic de la Vall de Sant Daniel. 
- Arranjar i habilitar els paratges d’interès històric de la ciutat 

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
 Superfícies 
 m² % 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR:  16.482,65 100,00 
   
   

Ús global: FORESTAL-
CULTURAL  
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RESERVES MÍNIMES DE SÒL 
PÚBLIC: 

 16.482,65 100,00 

Zona de valor forestal:  16.482,65 100,00 
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT 
PRIVAT: 

 0,00 0,00 

   
   

ALTRES DETERMINACIONS:    

Les actuacions previstes en aquest àmbit comprenen l’habilitació d’un mirador al cim 
del turó, així com el desbrossament i adequació de les restes del Fort del Calvari i 
l’arranjament i senyalització del camí d’accés. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 

El sistema d’actuació serà el d’expropiació.  

Disposició addicional 

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. 

(11.045.012)
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