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EDICTEde 20 de febrer de 2012, 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 2011, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2011 / 046178 / GModiicació del Pla general número 33 Clínica Dr. Boill, al terme municipal de Girona
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual núm. 33 del Pla general d’ordenació urbana, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona, amb la incorporació d’ofici següent:- Se suprimeix el paràmetre d’edificabilitat màxima bruta fixat en la regulació del polígon d’actuació urbanística PA-109 Clínica Bofill.
—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 de l’endemà de la seva notificació o publicació en el 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 del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui rebutjat presumptament.L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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, 20 de febrer de 2012
SòNIA BOfARULL I SERRATSecretària de la Comissió Territoriald’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla general número 33 Clínica Dr. 
Bofill, al terme municipal de Girona 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1 Naturalesa i objecte 
Aquest document té la consideració de modificació puntual núm. 33 del text 
refós del Pla general d’ordenació de Girona per a l’ampliació d’un equipament 
sanitari i resolució de mitgeres en l’àmbit de la clínica Bofill. Amb aquesta 
finalitat, es modifica el plànol d’ordenació detallada, desenvolupament i gestió 
del sòl urbà. I s’incorpora l’annex normatiu corresponent al PA 109 – Clínica 
Bofill 

Article 2 Situació i àmbit 
El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon amb la finca 
qualificada pel PGOU vigent del sistema d’equipament sanitaris, amb façana al 
carrer al cantó est del carrer Antoni Maria Claret i situada a l’illa que delimiten 
els carrers Bisbe Lorenzana, Joan Maragall, Juli Garreta i l’Antoni Maria Claret 
esmentat. 
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 2.064,86 m². 

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 94 i 106 del DLEG 1/2010 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 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 
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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. Gestió 
4. Plànols 

CAPÍTOL II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 7 Classificació del sòl 
La classificació de l’àmbit de la modificació del text refós del PGOU número 33 
Clínica Girona al Pla general d’ordenació de Girona es correspon a la de sòl 
urbà consolidat.

Article 8 Qualificació 
La qualificació de l’àmbit de la modificació número 33 del text refós del PGOU 
és la de sistema d’equipament sanitari (clau Es). 
Per sistemes s’entenen els conjunts d’elements d’interès general que són 
fonamentals per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà, atesa la 
seva important contribució a l’hora d’assolir els objectius del planejament 
referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris, 
serveis tècnics i d’espais lliures, en general. El sistema d’equipaments es 
regula en els articles 178 a 182 de les NNUU de text refós del PGOU vigent. 

Article 9 Ordenació específica. PA 109 Clínica Bofill 
La regulació específica del PA es detalla a la fitxa. Pel que fa als valors 
numèrics, es tindran en compte, a efectes justificatius, les dades remarcades 
de color gris a les fitxes; la resta resulten de quocients dels que poden resultar-
ne petites diferències, a raó de la reducció de decimals. 

PA-109 Clínica Bofill 

ÀMBIT: 
Situat al carrer Antoni Maria Claret. Parcel·la cadastral núm. 45176520 
- La superfície del polígon és de 2.064,86 m² 

OBJECTIUS GENERALS: 
- Increment de sostre de l’equipament sanitari privat. 
- Millora de la imatge urbana. 
- Obtenció del pagament substitutori de la cessió dels sistemes d’espais lliures que 
requereix la modificació. 

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

  

  Superfícies 
  M² % 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL 
POLÍGON 

2.064,86 100,00 
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Sostre màxim (m² sostre): 6.565,00   
Ús global: EQUIPAMENTS   
    
RESERVES MÍNIMES DE SÒL 
PÚBLIC: 

  

Espais lliures:  Pagament 
substitutori de 
4,15 m² 

    
SÒL MÀXIM 
D'APROFITAMENT PRIVAT: 

2.064,86 100,00 

Equipament sanitari:  2.064,86  
    
    
ALTRES DETERMINACIONS    
- El sòl s’ordenarà segons les disposicions del sistema E.s. 
- La delimitació del polígon i ordenació estan reflectides en el plànol 6 
“Planejament proposta” de la modificació. 
- L’edificabilitat màxima de la parcel·la es fixa en 6.565,00 m², considerant que, 
a raó de l’aprovació definitiva de la MPGOU el 29/09/2010 per la CTU i 
posterior publicació en el DOGC 5766 de 30/11/2010, els usos principals 
admesos en el subsòl comptabilitzen a efectes d’edificabilitat. L’edificabilitat es 
materialitzarà dins el gàlib grafiat en el plànol 6 esmentat del MPGOU. 
- En relació amb l’ordenació volumètrica, l’alçària de l’edificació existent a la 
façana del carrer Pare Claret tindrà la consideració d’alçària reguladora per a 
les ampliacions laterals. 
CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 
- El sector s’executarà mitjançant la reparcel·lació econòmica amb propietari únic. 
- Les persones propietàries compliran el seu deure de pagament substitutori de les 
cessions com a condició prèvia de la concessió i en el moment de l’atorgament de la 
llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti l’establiment del nou ús atribuït per 
l’ordenació. 
- El solar del polígon s’edificarà en un termini de 4 anys a comptar a partir de 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general. 

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. 
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