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Disposicions

EDICTE

de 2 de març 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 9 de febrer de 
2011, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2011 / 043447 / G
Modiicació núm. 40 del Pla general - condicions d’ús de les zones forestal i agrí-
cola, al terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de Girona núm. 40 referent a les condicions d’ús de les zones forestal i 
agrícola, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona, amb el benentès que 
es donarà compliment a l’informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental 
de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, de data 26 de gener de 2011, amb 
les correccions d’ofici següents:

- En l’article 97.17.b, se substitueix “autorització d’usos provisionals del sòl i 
d’obres de caràcter provisional” per “autorització d’usos i obres de caràcter temporal” 
i “caràcter provisional” per “caràcter temporal”.

- En l’article que regula el Sistema de Boscos (clau C.2), se substitueix “article 
98” per “article 153”.

—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 text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—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, 2 de març de 2011

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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ANNEX

Normes urbanístiques de modiicació núm. 40 del Pla general-condicions d’ús de les zones forestal 
i agrícola, de Girona.

 

Annex 
Normes urbanístiques de la modificació número 40 del Pla general- condicions 
d’ús de les zones forestals i agrícoles, al terme municipal de Girona 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 Naturalesa i objecte 

Aquest document té la consideració de modificació puntual número 40 del text 
refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona per la definició de l’ús 
pecuari i concreció de les condicions d’aquest ús pecuari en el sòl no 
urbanitzable. 

El seu objecte és el de modificar les normes urbanístiques de planejament per 
ajustar definicions, classificació i ajust dels usos forestal i pecuari. Amb aquesta 
finalitat, es modifiquen els articles 97, 153, 163, 282, 283 de les normes 
urbanístiques del text refós PGOU. 

Article 2 Situació i àmbit 

Aquesta modificació és d’aplicació en la totalitat del sòl no urbanitzable 
comprès dins el terme municipal del municipi. 

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, ja 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 94 i 106 del DLEG 1/2010  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 
quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 
superfície real. 
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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 descriptiva i justificativa 
2. Normativa 
3. Agenda i avaluació econòmica i financera 
4. Plànols 

CAPÍTOL II MODIFICACIONS DELS ARTICLES 

Article 7 Modificació de la definició i classificació dels usos pecuaris 

L’article 97 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU adopta el 
redactat següent: 

Article 97 Classificació segons la funció urbanística: usos específics 
Els usos específics són aquells que el Pla general estableix, específicament, 
per a les zones i sistemes en què es divideix el sòl urbà, urbanitzable i no 
urbanitzable: 
1. Habitatge: és aquell destinat a l’allotjament o residència familiar. 
S’estableixen les categories següents: 
a. Habitatge unifamiliar: és el situat en una parcel·la independent, edifici aïllat o 
agrupat horitzontalment a un altre habitatge o d’un altre ús, i amb accés 
exclusiu o independent. 
c. Habitatge plurifamiliar. és l’edifici construït per diferents habitatges amb 
accés i elements comuns. 
Allotjament col·lectiu: és l’habitatge plurifamiliar que contempla un mínim del 
10% del sostre total de la parcel·la destinat a instal·lacions i serveis comuns. 
Almenys el 50% de la superfície destinada a serveis comuns es mantindrà 
vinculat a la comunitat i amb gestió centralitzada. Aquesta part només podrà 
estar ocupada pels serveis comuns següents: 
Restauració, gimnàs, piscina, infermeria, bugaderia i instal·lacions per a 
activitats culturals. 
La resta de sostre reservat per a serveis comuns podrà destinar-se a comerç al 
detall, i es fixa un màxim de 100 m² de superfície de venda per establiment. 
Es fixa, per a aquest ús, una densitat màxima d’1 habitatge per cada 66 m² de 
sostre total edificable. 
c. Habitatge rural: per les seves particulars condicions, es distingeix l'habitatge 
rural com aquell lligat a l'explotació del sòl no urbanitzable en el qual està 
ubicat. Per la seva permissibilitat, es demostrarà, documentalment, l'activitat de 
l'usuari, d'acord amb els usos permesos en el sòl no urbanitzable. En el cas de 
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l'ús d'habitatge rural, s'admetrà sempre la condició de bifamiliar (dos habitatges 
unifamiliars en una mateixa finca o unitat mínima).
4. Comercial: són establiments comercials tots els locals i les instal·lacions, 
cobertes o sense cobrir, obertes al públic que són a l’exterior o a l’interior d’una 
edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos els 
establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. 
b. Atenent a les dimensions de la superfície comercial, s’estableix la 
classificació següent: 
- Petits establiments comercials: són aquells que tenen una superfície de venda 
inferior a 700 m². 
- Mitjans establiments comercials: són aquells que tenen una superfície de 
venda igual o superior a 700 m². 
- Grans establiments comercials: són aquells que tenen una superfície de 
venda igual o superior a 2.000 m², així com els de més de 2.500 m² destinats a 
la venda d’automòbils i d’altres vehicles de maquinària, de materials per a la 
construcció i articles de sanejament, de mobiliari, d’articles de ferreteria i els 
centres de jardineria. 
b. Els usos comercials que, per les seves característiques, matèries 
manipulades o emmagatzemades i mitjans utilitzats, originin molèsties o 
generin riscos a la salubritat o a la seguretat de les persones o de les coses, es 
regiran pel que s’estableix per a l’ús industrial. 
c. Els comerços de venda de més de 25 m² en planta pis o entresòls, caldrà 
que tinguin accés independent a l’accés comú de l’edifici. 
d. Comercial de serveis com ara perruqueries, salons de bellesa o similars de 
més de 125 m² en planta pis o entresòls caldrà que tinguin accés independent 
de l’accés comú de l’edifici. 
e. Els locals comercials d’alimentació, segons la seva superfície construïda, 
hauran de complir les consideracions següents. 
- Si la superfície construïda és superior a 500 m² i inferior a 1.000 m², haurà de 
disposar d’un espai destinat exclusivament a càrrega i descàrrega dins del 
mateix local. 
- Si la superfície construïda és superior a 1.000 m², haurà de disposar d’un 
espai destinat exclusivament a càrrega i descàrrega dins del local i, a més, 
haurà de tenir les places d’aparcament dins del mateix edifici o parcel·la i amb 
accés directe a la zona de venda. 
f. Els locals comercials d’alimentació considerats superfície de descompte, 
hauran de disposar d’un espai destinat exclusivament a càrrega i descàrrega 
dins del local i, a més, hauran de tenir les places d’aparcament dins del mateix 
edifici o parcel·la i amb accés directe a la zona de venda. 
3. Oficines i serveis: comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, 
burocràtics, financers, d’assegurances, empresarials o similars, de caràcter 
privat, efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos particulars. 
En aquest sentit, comprèn les instruccions financeres o les bancàries i les 
companyies d’assegurances, les gestories administratives, els serveis als 
particulars i a les empreses, les oficines vinculades al comerç i a la indústria, i 
els despatxos professionals o similars. 
4. Hoteler: comprèn els serveis relacionats amb l'allotjament temporal per a 
transeünts i viatgers, en hotels, motels, pensions, hotels apartaments i, en 
general, tots aquells establiments del sector de l'hostaleria i els seus serveis. 
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5. Industrial: usos que per la seva condició necessiten instal·lacions 
adequades. Inclou els usos específics següents: 
a. Les indústries d’obtenció, transformació i transports 
b. Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes, 
amb exclusiu forniment de detallistes, majoristes, instal·lacions, fabricants o 
distribuïdors, sense servei de venda directa. 
c. Els tallers de reparació. 
d. Les activitats que, pels materials utilitzats, manipulats o emmagatzemats o 
despatxats, o pels elements tècnics emprats o per a les seves especials 
característiques, puguin ocasionar perill, molèstia, insalubritat o incomoditat a 
les persones, veïns o als béns. 
e. Els usos extractius (d’explotació de mines o pedreres) agrícoles o pecuaris i 
forestals, que es regularan segons el que disposa la legislació específica en la 
matèria i, segons el cas, pel que es disposa en aquestes Normes. 
El Pla general estableix una regulació específica per a aquest tipus d'ús en la 
secció tercera d'aquest mateix capítol. 
6. Estacions de servei: instal·lacions destinades a la venda al públic de 
benzines, gasoil i lubricants que tinguin, com a mínim, ubicats de forma 
conjunta, els elements següents: 
- Tres aparells sortidors per al subministrament de benzines i gasoil 
d’automoció. 
- Aparells necessaris per al subministrament d’aigua i d’aire. 
- Equip d’extinció d’incendis. 
L’estació de serveis admet, com a usos complementaris, els d’oficines, serveis, 
tallers de reparació de vehicles i magatzem relacionats amb la instal·lació. 
7. Sanitari: és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn 
els hospitals, sanatoris, clíniques, centres d'assistència primària, dispensaris i 
similars. També, inclou les clíniques veterinàries i establiments similars. 
a. L’ús sanitari corresponent al tractament o allotjament de malalts comprèn els 
grups següents: 
- Clíniques, hospitals, sanitaris i similars 
- Dispensaris, consultoris, ambulatoris i similars 
b. L’ús sanitari corresponent al tractament o allotjament d’animals comprèn els 
grups següents: 
- Clíniques 
- Consultoris 
8. Assistencial: comprèn les activitats destinades a l'assistència i cobertura de 
les necessitats de la població i que, en general, no estan incloses en els altres 
usos. Inclou les diferents tipologies d'ús residencial assistit, els centres 
geriàtrics, els centres de serveis assistencials (drogodependència, atenció al 
menor), els centres d’acolliment, etc. També, comprèn els serveis destinats a 
l’allotjament comunitari com ara cases de colònies, residències d’estudiants, 
asils, llars de vells, etc. sempre que es tracti de centres assistits, basats en 
serveis comuns amb una gestió centralitzada i la titularitat indivisible, com 
també altres establiments que prestin una funció social a la comunitat, com 
poden ser casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic. 
9. Cultural: comprèn l’educatiu, el d’ensenyament en tots els graus i modalitats, 
els de museus, biblioteques, sales de conferències, sales d’art i similars, i els 
d’activitats de tipus social. També, comprèn les activitats de tipus religiós, com 
ara esglésies, temples, capelles, convents, centres parroquials i anàlegs. 
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10. Recreatiu: comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions 
comunitàries de l'oci i de l'espectacle, no compreses en cap altra qualificació, 
que poden generar molèsties tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment. 
a. Es consideren d’ús recreatiu els establiments de classe E (bars musicals, 
cafès teatre i cafès cantant), de classe F (discoteques, sales de ball i sales de 
festa amb espectacles) i classe G (jocs d’atzar o sales de joc), segons la 
descripció feta a l’ordenança de condicions d’instal·lació dels establiments 
públics dedicats a restauració, espectacles i/o activitats recreatives. 
b. L’ús recreatiu fa referència també a les manifestacions comunitàries de lleure 
o activitats similars no compreses en cap altra qualificació. 
11. Restauració: és el que, per l’activitat que es desenvolupa, permet elaborar i 
transformar productes alimentaris per ser consumits en el mateix local, així com 
la venda de begudes (Classe B: bars. Classe C: bar restaurant. Classe D: 
restaurants). En el supòsit que aquests locals vagin associats a discoteques, 
bars musicals, pubs, whiskeries o similars estaran adscrits a l'ús recreatiu. 
12. Esportiu: comprèn les activitats relacionades amb la pràctica i formació de 
l'educació física i l'esport en general. Inclou el dels locals o edificis condicionats 
per a la pràctica i l’ensenyament dels exercicis de cultura física i esports. 
Aquest ús no es podrà donar més que en l’espai obert o en edificació en planta 
baixa. 
13. Administratiu: comprèn els centres o edificis destinats a l’administració 
pública. 
14. Serveis tècnics: comprèn els centres o instal·lacions destinades al servei 
públic d'abastament de la xarxa d’infraestructures i similars (aigua, energia 
elèctrica, sanejament, gas, tractament dels residus sòlids), etc. 
15. Estacionament i aparcament: és el destinat a la parada i guàrdia de 
vehicles automòbils. El Pla general estableix una regulació específica per a 
aquest tipus d'ús en la secció cinquena d'aquest mateix capítol. 
16. Agrícola: inclou totes les activitats relacionades amb el cultiu de la terra i les 
petites activitats de caràcter familiar i artesanal d'elaboració de productes 
derivats de l'explotació agrària. 
17. Pecuari: comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i 
custòdia de bestiar, així com les petites activitats de caràcter familiar i artesanal 
d'elaboració de productes derivats de l'explotació ramadera. Es diferencia l’ús 
pecuari intensiu i el semiintensiu: 
17.a Pecuari intensiu: sistema on el bestiar es troba estabulat, generalment 
sota condicions de temperatura, llum i humitat, creades artificialment, amb 
l’objectiu d’incrementar la producció en el menor lapsus de temps. 
17.b Pecuari semiintensiu: sistema d’explotació ramadera en què els animals 
estan tabulats durant un cert període de l’any –normalment a l’hivern o bé 
durant la nit- on el bestiar s’alimenta d’aprofitaments a dent de les pastures 
procedents de prats, rostolls, herbei i sotaboscos -propis, aliens o comunals- de 
manera permanent o temporal. 
Règim d’usos del pecuari semiintensiu
a. Usos pecuaris a permetre: 
a. Pastura 
b. Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva i que no 
sobrepassin de les 50 unitats ramaderes procedimentals (URP)*, entenent com 
a cria semiintensiva aquell sistema en què l’alimentació es realitza 
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fonamentalment a pastura, però els animals es troben estabulats durant un cert 
període de l’any, normalment a l’hivern o bé durant la nit. 
c. Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva que no sobrepassin de 
les 5 unitats ramaderes procedimentals i que no necessitin llicència d’activitats 
de cap tipus. 
b. Autorització d’usos i obres amb caràcter temporal: L’autorització d’ús i la 
llicència d’obra tindran caràcter temporal, condicionant aquesta darrera al 
desmantellament de la construcció (o instal·lació) i la restitució del sòl al seu 
estat originari (segons l’article 59.4 RLU) 
c. Limitació del nombre màxim de caps admissibles a l’explotació d’acord amb: 
1. Una superfície de pastura que admeti una càrrega ramadera màxima de 0,15 
URP/ha i any (*). Addicionalment, s’exigirà que la superfície declarada a aquest 
efecte estigui íntegrament compresa en un radi de 7 km. En cas que alguna 
zona es declari protegida per la presència d’espècies arbustives o herbàcies 
singulars, s’hi podrà reduir la càrrega ramadera admesa o, fins i tot, prohibir-hi 
la pastura temporalment o permanent. 
2. La base territorial requerida per a l’aplicació de les dejeccions ramaderes, 
d’acord amb els criteris del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya, del qual aquest Ajuntament sol·licitarà un 
informe preceptiu i vinculant. 

*URP: unitat ramadera procedimental. Les equivalències entre places d’animals 
de cada espècie i URPs són les fixades pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 

d. En tot cas, la superfície declarada podrà ser de titularitat pròpia, arrendada o 
cedida mitjançant un acord escrit per part del propietari. 
e. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, no s’exigirà una finca 
mínima per a construir-hi una edificació lligada a l’explotació ramadera. 
f. La superfície màxima construïda per a les edificacions i coberts ramaders 
serà la que estableixi la normativa urbanística de cada qualificació (segons el 
text refós del PGOU vigent). Aquesta superfície inclourà tant l’allotjament del 
bestiar com els magatzems de maquinària i/o aliments o altres, necessaris per 
a l’activitat ramadera. Addicionalment, es construiran les instal·lacions 
necessàries per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, amb una 
capacitat d’acord amb la càrrega ramadera existent, tenint en compte, 
únicament, les dejeccions produïdes mentre el ramat està estabulat. Les 
edificacions i/o instal·lacions estaran compreses en el mateix radi de 7 km de 
les àrees de pastura. En tot cas, els materials i colors s’integraran al paisatge 
de l’entorn, complint allò establert en el planejament aplicable en cada cas. 
g. S’admetrà la instal·lació d’abeuradors a les zones de pastura, quan es 
consideri necessari per manca de disponibilitat d’aigua. 
No obstant això, en àrees determinades, es podran establir condicions més 
ajustades i/o restrictives mitjançant un pla especial d’iniciativa pública. 
En tot cas, es complirà el que estableix l’article 10.5 de la Resolució 
MAH/2339/2006, de 27 de juny, on es fa públic l’acord de govern de 6 de juny 
de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació 
definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres. 
18. Forestal: comprèn les activitats relacionades amb la conservació, 
restauració, repoblació i explotació dels boscos en els termes que regulen la 
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Llei Forestal de Catalunya i disposicions que la desenvolupen, així com d'acord 
amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals en aquells 
àmbits en què li és d'aplicació. 
19. Lleure: comprèn les activitats d'esbarjo, esplai i repòs que donen a espais 
no edificats destinats específicament a aquests usos. 
20. Altres usos: la resta d'usos no assenyalats en la classificació anterior, o que 
presentin situacions dubtoses respecte a la seva classificació, sempre que es 
justifiqui que la seva permissibilitat no és contrària als objectius definits per a 
cada zona i la seva implantació no suposarà cap situació conflictiva respecte 
dels altres usos i activitats permeses a la zona i en el conjunt del municipi. 

Article 153 Sistema de boscos (clau C.2) 
Condicions d'ús 
1. Ús dominant: forestal 
2. Usos compatibles: pecuari semiintensiu, lleure i cultural, sempre que siguin 
activitats compatibles amb els objectius del parc i complementàries de l’ús 
d’esbarjo i lleure, i de protecció i promoció de la natura i el medi ambient. 
3. Mitjançant un pla especial d'iniciativa pública, es podran determinar altres 
usos compatibles vinculats amb l'ús dominant agrícola o restringir, en 
determinades àrees, els usos compatibles admesos pel Pla general. 

Article 158 Sistema de parcs ecologicopaisatgístic (clau C.3) 

Condicions d'ús 
1. Ús dominant: les activitats orientades a la protecció d’espais no edificats que 
tenen determinades característiques mediambientals i paisatgístiques. 
2. Usos compatibles: lleure, agrícola, forestal i pecuari semiintensiu. 

Article 163 Sistema de parc agrícola (clau C.4) 
Condicions d'ús 
1. Ús dominant: agrícola. 
2. Usos compatibles: pecuari semiintensiu, lleure i cultural, sempre que estiguin 
vinculats estrictament amb les activitats agràries que defineixen les funcions 
d’aquests parcs. 
3. Mitjançant un pla especial d'iniciativa pública, es podran determinar altres 
usos compatibles vinculats amb l'ús dominant agrícola o restringir, en 
determinades àrees, els usos compatibles admesos pel Pla general. 

Article 169 Sistema de parc fluvial i deveses (clau C.5) 
Condicions d'ús 
1. Ús dominant: lleure 
2. Usos compatibles: 
- Aquells usos i activitats que estiguin absolutament vinculats amb les funcions 
d'esbarjo, lleure i repòs dels veïns, com cultural o esportiu. 
- Pecuari semiintensiu. 
- A l’àmbit identificat amb la clau C.5.a, s’admet l’ús extractiu, prèvia tramitació 
d’un pla especial que delimiti les àrees on s’hi permetin les activitats 
extractives. El Pla especial haurà de justificar el compliment dels requisits que 
condicionen aquesta activitat i haurà de preveure l’elaboració d’un programa de 
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restauració, on es determinin les actuacions a realitzar per a la regeneració del 
parc fluvial i deveses i del paisatge. 
- A l’àmbit identificat amb la clau C.5.b, s’admet l’ús esportiu a l’aire lliure, 
prèvia tramitació d’un pla especial que reguli l’ocupació del sòl, mitjançant un 
estudi paisatgístic que serveixi de pauta per a concretar la ubicació de les 
pistes esportives, impedint talussos i murs de contenció d’una altura superior a 
1,50 m i garanteixi la no afectació de l’arbrat, conservant i protegint les 
característiques actuals de la devesa. L’espai destinat a pistes esportives tindrà 
una superfície màxima del 25% de l’àmbit i la situació de les pistes evitarà el 
tallat d’arbres. Els tancaments han de ser transparents i queden expressament 
prohibits els tancaments massissos. 

Article 282 Zona de valor agrícola. Clau 8 
1. DEFINICIÓ: 
1. Aquesta zona comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no 
urbanitzable per la seva destinació agrària i amb la finalitat de millorar el seu 
desenvolupament. 
2. La finalitat d’ordenació d’aquests sòls és la seva protecció, per tal 
d’assegurar-ne l’ús de conreu i la seva promoció i desenvolupament. 
2. PARÀMETRES REFERITS A LA FINCA: 

PARÀMETRES CONDICIONS 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Finca art. 266  
Finca mínima art. 267 En funció del tipus de conreu
Adaptació 
topogràfica del 
terreny 

art. 268  

Tanques art. 269  
Sòl lliure de la finca art. 270 Es prohibeix la plantació d'espècies 

que puguin alterar l'equilibri ecològic o 
l'entitat de la vegetació autòctona. 

Masses arbrades i 
vegetació singular 

art. 271  

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ: 

PARÀMETRES CONDICIONS 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Posició de 
l’edificació 

art. 273 Magatzems: es procurarà la seva 
localització propera als emplaçaments 
previstos per a habitatges rurals per 
evitar-ne l'aparició indiscriminada al 
mig del camp. 

Separacions 
mínimes 

art. 274 - Habitatge rural i magatzems: 10 m 
dels camins, 10 m del sistema 
hidrològic, i 5 m de les partions amb 
finques veïnes 
- Granges: 20 m de tots els límits 
- Hivernacles: 3 m dels camins, 5 m 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5835 – 11.3.201114946

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

Disposicions

 

dels sistema hidrològic i 3 m de les 
partions amb finques veïnes. 

Edificabilitat màxima art. 275 Habitatge rural: 400 m² 
Magatzems i granges: 600 m² 

Ocupació màxima art. 276 Magatzems: 2% 
Granges: 10% 

Alçària reguladora 
màxima i nombre de 
plantes 

art. 277 9 m, excepte sitges, dipòsits d'aigua i 
altres instal·lacions, l'alçària de les 
quals sigui necessàriament superior. 
Habitatge rural: 7 m i 2 (B + 1) 

Composició de 
façana 

art. 278  

4. CONDICIONS D’ÚS: 
1. Ús dominant: agrícola 
2. Usos compatibles: 
Habitatge unifamiliar (1) 
Habitatge rural 
Assistencial (2) 
Cultural (2) 
Restauració (1) 
Pecuari intensiu (3) 
Pecuari semiintensiu 
Forestal 
3. L'admissió d'altres usos compatibles per mitjà d'un pla especial restarà 
condicionada a la consideració d'utilitat pública o d'interès social, sempre que 
es justifiqui la necessita d'emplaçar aquests usos en el medi rural, sense 
lesionar el valor que es vol protegir. 

OBSERVACIONS: 
(1) Només, en els emplaçaments previstos a l’art. 246 Edificacions i elements que 

cal preservar o recuperar i condicionat a la rehabilitació de les edificacions 
existents 

(2) Condicionat al fet que no entrin en contradicció amb l'ús dominant definit per a 
aquesta zona 

(3) Només, es permet l'activitat ramadera quan la granja estigui vinculada a una 
explotació agrícola. 

Article 283 Zona de valor forestal. Clau 9 
1. DEFINICIÓ: 
1. Aquesta zona 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. 
2. 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. 
2. SUBZONES: 
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Subzones: s’identifiquen les corresponents subzones amb un subíndex que 
s’afegeix a la clau de la zona. 
Les subzones que diferencia aquest Pla general són les següents: 

- Tipus 1 Clau 9.a 
- Boscos de Palau Sud Clau 9.b 

3. PARÀMETRES REFERITS A LA FINCA: 

PARÀMETRES CONDICIONS 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Finca art. 266  
Finca mínima art. 267  
Adaptació 
topogràfica del 
terreny 

art. 268 Totes les construccions s’adaptaran a la 
topografia natural del terreny, sense 
produir alteracions de més de 3 m, i 
s’ubicaran respectant, al màxim, les 
masses forestals existents. 

Tanques art. 269 No es permeten les tanques massisses 
amb una alçària superior a 1 m. 

Masses arbrades 
i vegetació 
singular 

art. 271 Els aprofitaments forestals es realitzaran 
de forma que permetin la conservació i 
millora de les masses arbòries i que 
potenciï la repoblació de les àrees 
desforestades. 
Es prohibeixen les tales d’arbres que no 
estiguin previstes en plans de gestió 
forestal o que no disposin de l’autorització 
expressa de l’administració forestal o la 
creació de noves zones de rompuda en 
els sòls forestals (claus C.2 i 9) 
degudament autoritzades. 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ: 

PARÀMETRES CONDICIONS 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Posició de 
l’edificació 

art. 273  

Separacions 
mínimes 

art. 274 25 m. Si l’edificació existent no compleix 
aquesta condició, s’admetran 
ampliacions separades 10 m. 

Edificabilitat 
màxima 

art. 275 600 m² 
En cas d’usos pecuaris semiintensius, es 
podran admetre, independentment de la 
superfície de la finca, edificacions i/o 
coberts ramaders amb les condicions 
següents: 
- Dimensionat segons volum del ramat a 
allotjar 
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- Ramat amb un mínim de 12 URP i un 
màxim de 50 URP 
- Caràcter temporal i vinculat al 
desenvolupament de l’activitat de 
pastura; la finalització de l’activitat 
comportarà el desmantellament de la 
instal·lació (o construcció) i la restitució 
del sòl al seu estat originari. (art. 59.4 
RLU) 

Ocupació màxima art. 276  
Alçària reguladora 
màxima i nombre 
de plantes 

art. 277 7 m i 2 (B + 1) 

Composició de 
façana 

art. 278  

5. CONDICIONS D’ÚS: 
1. Ús dominant: forestal 
2. Usos compatibles: 
Habitatge rural 
Assistencial (1) 
Cultural (1) 
Restauració (2) 
Agrícola (3) 
Pecuari semiintesiu 
Extractiu (4) 
Esportiu (5) 
3. L'admissió d'altres usos compatibles per mitjà d'un pla especial restarà 
condicionada a la consideració d'utilitat pública o d'interès social, sempre que 
es justifiqui la necessita d'emplaçar aquests usos en el medi forestal, sense 
lesionar el valor específic de la flora i fauna que es vol protegir. 

OBSERVACIONS: 
(1) Condicionat al fet que no entrin en contradicció amb l'ús dominant definit per a 

aquesta zona i que siguin relacionades amb l’ús forestal i les activitats de 
promoció de la natura i del medi ambient. 

(2) Només en els emplaçaments previstos en l’art. 246 Edificacions i elements que 
cal preservar o recuperar i condicionat a la rehabilitació de les edificacions 
existents. 

(3) Només, s’admet limitat als conreus dins la zona forestal en aquelles superfícies 
destinades a aquest ús en la data d’executivitat d’aquest Pla general, sense que 
aquestes superfícies puguin ser augmentades en perjudici de les masses 
arbòries actualment existents. 

(4) L’ús extractiu es considera un ús incompatible, a excepció de la subzona 9.a on 
s’admet amb les condicions següents: 
Només, podran autoritzar-se, prèvia tramitació d’un pla especial delimitant les 
àrees on s’hi permetin les activitats extractives. El Pla especial haurà de justificar 
el compliment dels requisits que condicionen aquesta activitat i haurà de 
preveure l’elaboració d’un programa de restauració, on es determinin les 
actuacions a realitzar per a la regeneració dels espais forestals i del paisatge. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5835 – 11.3.2011 14949

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

Disposicions

 

(5) A la subzona 9.b, s’admet l’ús esportiu a l’aire lliure amb serveis d’aparcament, 
prèvia tramitació d’un pla especial que reguli l’ocupació del sòl, mitjançant un 
estudi paisatgístic previ, que serveixi de pauta per a definir la ubicació de les 
pistes esportives, els serveis i l’aparcament de vehicles i les característiques de 
les edificacions, de manera que garanteixi la no afectació de l’arbrat i el 
sotabosc, conservant i protegint les característiques actuals de boscos 
mediterranis. El Pla especial seguirà les condicions següents: 

-  L’espai lliure, es concentrarà a la zona del bosc i tindrà una superfície mínima 
del 50% del total del sector. 
- La situació de les pistes i l’edificació, d’acord amb la topografia del lloc, no 
provocarà talussos i murs de contenció d’una altura superior a 1,50 m sobre el 
terreny natural, evitant tallar arbres i masses d’arbustos i refent aquells que 
necessàriament s’hagin de tallar. 
- S’hauran de mantenir i millorar els camins existents i el traçat dels nous, evitant 
el trossejat del bosc. 
- Els aparcaments se situaran sota l’arbrat i de forma que no es concentrin grans 
quantitats d’automòbils, evitant desmunts i terraplens per a la seva execució, i se 
situaran, preferentment, al costat de les vies de la malla bàsica que bordeja 
l’àmbit. 
- Els tancaments, tant a l’interior com en els límits del sector, han d’ésser 
transparents, i quedaran expressament prohibits els tancaments massissos. 

Article 284 Zona de valor ecologicopaisatgístic. Clau 10 
1. DEFINICIÓ: 
1. Aquesta zona comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no 
urbanitzable d’especial protecció que, pels seus valors ecològics, paisatgístics 
o ambientals, (actuals o potencials) i per la seva funció d’espais oberts a 
l’entorn de la ciutat, han d’ésser preservats de qualsevol activitat que pugui 
perjudicar aquests valors, per tal d’assegurar la seva conservació, regeneració i 
millora. 
2. La finalitat d’ordenació d’aquests sòls és la seva protecció, per tal de gaudir 
de la seva funció ecològica i/o qualitat paisatgística. 
2. PARÀMETRES REFERITS A LA FINCA: 

PARÀMETRES CONDICIONS 
GENERALS 

CONDICIONS 
ESPECÍFIQUES 

Finca art. 266  
Finca mínima art. 267  
Adaptació topogràfica del 
terreny 

art. 268  

Tanques art. 269  
Masses arbrades i 
vegetació singular 

art. 271  

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ: 

PARÀMETRES CONDICIONS 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Posició de art. 273  



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5835 – 11.3.201114950

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

Disposicions
(11.061.151)

 

l’edificació 
Separacions 
mínimes 

art. 274 10 m dels camins i del sistema 
hidrològic, i 5 m de les partions amb 
finques veïnes 

Edificabilitat màxima art. 275 Habitatge rural: 200 m² 
Altres usos: 600 m² 
Els usos agrícoles existents en el 
moment d’aprovar inicialment aquest 
Pla general podran ampliar, malgrat 
que no tinguin una finca mínima, 600 
m². 

Ocupació màxima Art. 276  
Alçària reguladora 
màxima i nombre de 
plantes 

art. 277 Habitatge rural: 3,50 m i 1 (B) 
Altres usos: 7 m i 2 (B+1) 

Composició de 
façana 

art. 278  

4. CONDICIONS D’ÚS: 
1. Ús dominant: totes aquelles activitats orientades a la protecció d’espais no 
edificats que tenen determinades les característiques mediambientals o 
paisatgístiques. 
2. Usos compatibles: 
Habitatge rural 
Habitatge unifamiliar (2) 
Assistencial (1) 
Cultural (1) 
Restauració (2) 
Agrícola 
Forestal 
Pecuari semiintensiu 
3. L'admissió d'altres usos compatibles per mitjà d'un pla especial restarà 
condicionada a la consideració d'utilitat pública o d'interès social, sempre que 
es justifiqui la necessitat d'emplaçar aquests usos en el medi forestal, sense 
lesionar el valor específic de la flora i fauna que es vol protegir. 

OBSERVACIONS: 
(1) Condicionat al fet que no entrin en contradicció amb l'ús dominant definit per a 

aquesta zona i que siguin relacionades amb l’ús forestal i les activitats de 
promoció de la natura i del medi ambient. 

(2) Només, en els emplaçaments previstos en l’art. 246 Edificacions i elements que 
cal preservar o recuperar i condicionat a la rehabilitació de les edificacions 
existents. 

Disposició addicional 1a 

Per a tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla 
general, serà d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del 
text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona. 
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	RESOLUCIÓ
	GAP/624/2011, de 22 de febrer, de cessament de la senyora Mireia Mata Solsona com a directora dels Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals a Girona.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/625/2011, de 3 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de 
	RESOLUCIÓ
	ENS/626/2011, de 3 de març, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats d’àmbit estatal per proveir llocs de treball a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris (inclosos els ins
	tituts escola), a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.
	RESOLUCIÓ
	ENS/627/2011, de 18 de febrer, de nomenament del president del Consell Escolar Territorial al Maresme-Vallès Oriental.
	RESOLUCIÓ
	ENS/628/2011, de 24 de febrer, de nomenament del president del Consell Escolar Territorial a la Catalunya Central.
	RESOLUCIÓ
	ENS/629/2011, de 16 de febrer, de nomenament del president del Consell Escolar Territorial al Vallès Occidental.
	RESOLUCIÓ
	ENS/630/2011, de 15 de febrer, de nomenament de la presidenta del Consell Escolar Territorial a Tarragona.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/633/2011, d’1 de març, de cessament del senyor Joaquim Pellejà i Pellejà com a gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/634/2011, d’1 de març, de nomenament del senyor Josep Mercadé i Orriols com a gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/635/2011, d’1 de març, per la qual s’assignen al gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut les funcions atribuïdes al director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Salut.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/631/2011, de 3 de març, de cessament d’un funcionari de la categoria de sotsinspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 23 de febrer de 2011, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 15 de març de 2002 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l
	’Institut Català de la Salut.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització de dos contractes.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 1/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 8/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 9/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis (exp. 16/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de subministrament (exp. 26/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 32/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 33/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 45/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 55/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 57/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de servei (exp. 61/2011).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 24 de febrer de 2011, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte TM00509.6A2-C1, “Projecte d’execució del Centre Interm
	odal del Baix Llobregat al Prat de Llobregat”, del terme municipal del Prat de Llobregat.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte de canvi substancial i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat ramadera al terme municipal de Seròs (exp. LA-2010/0104).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte de canvi substancial i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat ramadera al terme municipal la Baronia de Rialb (exp. LA-2010/0100).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 4 de març de 2011, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de remodelació de l’EDAR i millora de col·lectors de la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò, Alàs i nuclis urbans d’Arfa i les Bordes d’Arfa, de Ribera d’Urgellet, 
	i posterior abocament al riu Segre, als termes municipals de la Seu d’Urgell i Montferrer i Castellbò (clau LSA.00059/01.P).
	EDICTE
	de 4 de març de 2011, de notificació de la Resolució d’aprovació de la relació dels béns i drets afectats per la connexió de servei elèctrica del Projecte constructiu de col·lectors en alta per al sanejament de Casavells, al terme municipal de Corçà (clau
	 S-AA-00881-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000313).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009001010).
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual es revoca totalment un ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 64/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual s’atorga la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 124/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual s’inicia la revocació total de la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 69/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual s’arxiven les sol·licituds d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 237/73/2010 i 238/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual es denega la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 450/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual es denega la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 132/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual es denega la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 185/73/2010).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució per la qual es denega la sol·licitud d’ajut per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 368/73/2010).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, aprovació del projecte d’execució i declaració d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica (exp. I612/03/10).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. TJ/2008/1252).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. FEAGT/2010/009).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’actes administratius (exp. FEAGT/2010/051 i FEAGT/2010/081).
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. FEAGT/2010/033).
	EDICTE
	de 28 de febrer de 2011, de notificació d’una resolució.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 2 de març de 2011, pel qual es notifiquen actes administratius.
	EDICTE
	de 3 de març de 2011, de notificació d’una resolució de recurs d’alçada (exp. 08A001/539/2008).
	EDICTE
	de 3 de març de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
	GRATUÏTA DE GIRONA
	EDICTE
	d’1 de març de 2011, de notificació de diverses resolucions.
	DIVERSOS
	CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE SABADELL I COMARCA
	CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	FUNDACIÓN MIGUEL GIL MORENO
	HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCANAR
	ANGLÈS
	ARENYS DE MUNT
	BADALONA
	BANYOLES
	BESALÚ
	CABANABONA
	CANET DE MAR
	CASSÀ DE LA SELVA
	CASTELL-PLATJA D’ARO
	CORÇÀ
	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
	FORTIÀ
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	OLOT
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	EL PERELLÓ
	PRATS DE LLUÇANÈS
	SANT JUST DESVERN
	SANT PERE DE RIBES
	SANTA MARIA DE CORCÓ
	TORTOSA
	VALLBONA DE LES MONGES
	VILALBA SASSERRA
	VILASSAR DE DALT
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Mollet del Vallès, sobre actuacions de judici de modificació de mesures de suposat contenciós (exp. 40/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 10 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1360/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 605/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Figueres, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 100/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 1511/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1552/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 195/2007).
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