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GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre aprovació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2011, va adoptar 
el següent acord:

“Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana carrer Sant Jordi, núm. 39 
- Pont Major, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i donar-ne trasllat a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.”

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest Edicte. Potestativament 
es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant del Ple de la Corporació 
en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest 
Edicte. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap 
resolució expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós admi-
nistratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.

ANNEX

NORMATIVA

CAPÍTOL 1. Disposicions Generals

1. Naturalesa i objecte del Pla de Millora Urbana
Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana, promoguda per 

la propietat abans esmentada, la parcel·la es troba en sòl urbà consolidat i té la 
qualificació urbanística de zona de Ciutat Jardí, tipus 2 (clau 2.2.b).

L’objecte és millorar la zona d’ocupació de l’edificació sense modificar els parà-
metres considerats bàsics de la normativa vigent. Amb aquest objectiu es modifica 
el paràmetre complementari de separació de fons de parcel·la, vigent de 6m a 3m, 
per tal de millorar la ocupació i així poder obtenir l’edificabilitat permesa en la 
normativa vigent.

2. Situació i àmbit
Solar situat al Barri del Pont Major, al carrer Sant Jordi núm. 39 de forma trape-

zoïdal amb 311,26m2 de superfície i dintre del terme municipal de Girona.
Àmbit sòl urbà consolidat i qualificació urbanística de zona de Ciutat Jardí, tipus 

2 (clau 2.2.b).

3. Obligatorietat
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les disposi-

cions 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.

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, 
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d’acord amb el que disposen els articles 94 i 106 del DLEG 1/2010 text refós de la 
Llei d’Urbanisme.

5. Interpretació
Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la interpre-

tació del present 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 allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, 
s’ajustarà al 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. 3564, 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 al DOGC 4618 de 21/04/2006.

6. Determinacions
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents documents:
1. Memòria descriptiva i justificativa.
2. Normativa.
3. Agenda i avaluació econòmica i financera.
4. Plànols.

CAPÍTOL 2. Règim Urbanístic del Sòl

1. Classificació del sòl
L’àmbit del solar objecte del present pla de millora es troba en sòl urbà consoli-

dat, te els carrers colindants urbanitzats, disposa d’accés rodat i de tots els serveis 
urbanístics bàsics.

2. Qualificació
El present pla de millora qualifica l’àmbit de zona i sistemes. La zona identifica 

els sòls residencials, zona de ciutat jardí (clau 2.2.) recollida en l’article 207 de les 
NNUU del text refós del PGOU de Girona. Aquesta zona compren sol urbans on 
l’edificació respon a creixement de baixa densitat, realitzats en habitatges unifa-
miliars envoltats normalment de vegetació de caràcter privat. El tipus d’ordenació 
és d’edificació aïllada.

La parcel·la es troba en sòl urbà consolidat i té la qualificació urbanística de zona 
de Ciutat Jardí, subzona tipus 2 (clau 2.2.b).

3. Ordenació específica
El solar objecte d’aquest pla de millora urbana s’ordenarà segons les disposicions 

de la zona residencial, zona de ciutat jardí (clau 2.2.) recollida en l’article 207 de les 
NNUU del text refós del PGOU de Girona, segons els paràmetres bàsics grafiats 
en el plànol número 6 algun dels quals es detallen a continuació.

Paràmetres bàsics:
- Parcel·la mínima: 400 m2 (o l’existent abans de l’aprovació del PGOU vi-

gent).
- Ocupació: 30%
- Edificabilitat: 0,6m2/m2
- Separació respecte carrer: 4m
- Nombre de plantes: 2 (B+1)
- Ús dominant: habitatge unifamiliar
Són paràmetres complementaris (entre d’altres)
- Separacions a lateral: 3m
- Separació a fons: 3m
- Front mínim de parcel·la: 14m
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Girona, 13 d’abril de 2011

ANNA PAGANS I GRUARTMONER

Alcaldessa

PG-291862 (11.109.031)
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