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existent l’Escola Vedruna, amb seu al c. Bar-
celona, núm. 21, de Girona.

Article 10
Paràmetres específics que regulen l’edificació

10.1. Alineacions
Les alineacions a què s’ha de subjectar l’edi-

ficació són les determinades gràficament en el
plànol 03 i 04.

10.2. Alçària reguladora
Els volums queden definits pel que fa a alçà-

ries i nivells en el plànol 05.
L’alçària màxima de l’edificació estarà en

funció de les altures lliures necessàries per als
espais esportius, que en el cas del pavelló és, com
a màxim, de 7 metres lliures per sota l’estructura
i l’alçària màxima prevista per al total de l’edi-
ficació és de 9 metres.

L’alçària del volum de piscina és de 4 metres
lliures per sota l’estructura i es defineix un mà-
xim de 5 metres per al total de l’edificació.

L’alçària reguladora màxima es mesurarà en
el pla exterior de façana, a partir de la cota de
rasant de la vorera, en el punt mig de la façana.

10.3 L’alçària reguladora és l’alçària màxima
a la qual pot arribar l’edificació i pel damunt
d’aquesta només es permetran les xemeneies,
badalots i caixes d’ascensor.

Article 11
Àrea de bosc

La resta de sòl lliure tindrà la consideració de
verd privat d’interès paisatgístic i es mantindrà
i conservarà com a zona arbrada.

Article 12
Fases

Segons el que es preveu l’edificació es podrà
realitzar en dues fases que queden definides en
l’apartat 8.1 i 8.2 de la memòria i que són:
Fase 1

1. Camp de futbol
2. Pavelló polisportiu
3. Pistes poliesportives
4. Vestidors de pistes i casals escolars
5. Àrea de menjar a l’aire lliure
6. Àrea de jocs

Fase 2
7. Piscina a l’aire lliure o coberta
8. Edifici annex vestidors de la piscina

(03.195.078)

EDICTE

de 21 de juliol de 2003, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
referent al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 14 de maig de 2003, va adop-
tar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2003/007233/G
Pla parcial Parador del Güell, al terme munici-
pal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial
urbanístic del sector Parador del Güell, promo-
gut i tramès per l’Ajuntament de Girona.

—2 Publicar aquest acord i les normes urba-
nístiques corresponents en el DOGC a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com in-
dica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà als efectes de
la consulta i la informació, que preveu l’article
101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Gro-
ber, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada, de conformitat amb el que preveuen els
articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’en-
tendrà desestimat si passen tres mesos sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa
i quedarà aleshores oberta la via contenciosa
administrativa.

Girona, 21 de juliol de 2003

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

ANNEX

Normes urbanístiques del Pla parcial Parador del
Güell, al terme municipal de Girona

TÍTOL I
Naturalesa, àmbit i vigència

Article 1
Naturalesa

El present document té la condició de Pla
parcial urbanístic per al desenvolupament del
sector de sòl urbanitzable delimitat Parador del
Güell, de Girona, i es redacta en compliment de
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajunta-
ment, de data 5 de setembre de 2002.

El document s’adequa a les determinacions
de la legislació urbanística vigent i específica-
ment a la Llei d’urbanisme 2/2002.

Article 2
Àmbit territorial

L’àmbit territorial és l’assenyalat gràficament
en els plànols d’ordenació i correspon al sector
Parador del Güell delimitat pel Pla general d’or-
denació urbana del municipi de Girona. Es si-
tua recolzat al marge esquerre o ponent del nou
eix urbà que segueix el Güell, limitat pel Ter al
nord, la sèquia Monar al sud i les hortes de Santa
Eugènia a ponent.

Article 3
Vigència

El Pla parcial entrarà en vigència el dia se-
güent a la seva publicació en el DOG i la seva
vigència serà indefinida, en tant que no es pro-
cedeixi a la seva revisió o modificació.

Article 4
Interpretació

La interpretació del present document es farà
d’acord amb el seu contingut i subjecta als seus
objectius i finalitat. Els dubtes o imprecisions
produïts per contradiccions entre documents del
mateix rang normatiu es resoldran tenint en
compte els criteris de menor edificabilitat, major
dotació per a espais públics i de major protec-
ció ambiental, i seguint l’article 10 de la Llei d’ur-
banisme 2/2002.

En la documentació gràfica prevaldrà la so-
lució d’escala més detallada sobre la resta i en
el seu cas, la normativa s’interpretarà d’acord
amb les ordenances generals del municipi fixa-
des en el Pla general d’ordenació urbana de
Girona vigent.

Article 5
Determinacions del Pla

Les determinacions del present Pla parcial es
despleguen en els documents següents:

-Memòria
-Informe ambiental
-Estudi economicofinancer
-Pla d’etapes
-Normes urbanístiques
-Plànols d’informació
-Plànols d’ordenació
-Projecte d’obres bàsiques d’urbanització

TÍTOL II
Règim urbanístic del sòl

Article 6
Qualificació del sòl

Aquest Pla parcial qualifica els sòls compresos
en el seu àmbit territorial en sistemes i zones.

La delimitació precisa dels sòls destinats a
sistemes i zones es fixa en el plànol de zonificació
(plànol núm. 6).

Article 7
Sistemes

El Pla parcial assenyala els sòls adscrits a sis-
temes locals i destinats a vialitat, espais lliures
i equipaments públics i, d’acord amb l’article
34.6, de la Llei d’urbanisme 2/2002, seran de
cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament.

Sistema de comunicacions
Sistema viari (clau A)
Xarxa viària urbana (clau A.2)
Xarxa viària per a vianants (clau A.3)
Sistema d’espais Lliures
Sistema de places, parcs i jardins (clau C)
Sistema de places parcs i jardins urbans (clau

C.1)
Sistema de parcs ecologicopaisatgístics (clau

C.3)
Sistema d’equipaments i serveis tècnics
Sistema d’equipaments comunitaris (clau E)
Equipament esportiu (clau E.e)
Sistema d’infraestructures de serveis tècnics

(clau F)

Article 8
Zones

Aquest Pla parcial defineix una sola zona
d’aprofitament privat:

Zona de dotacions i serveis privats amb es-
pais oberts (clau 3.2)

Subzona Hotelera del Güell (clau 3.2. Para-
dor del Güell)
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TÍTOL III
Desplegament del Pla

CAPÍTOL 1
Divisió poligonal i sistema d’actuació

Article 9
Divisió poligonal

D’acord amb allò fixat en l’article 239 de la
normativa del Pla general d’ordenació urbana
vigent, l’execució del present Pla parcial urba-
nístic es realitzarà en un únic polígon d’actua-
ció que abraça la totalitat del seu àmbit.

Article 10
Sistema d’actuació

D’acord amb allò fixat a l’article 239 de la
normativa del Pla general d’ordenació urbana
vigent, el sistema d’actuació serà el de reparcel·-
lació, modalitat de cooperació.

El seu desenvolupament queda regulat per
allò disposat pels articles 133 i concordants de
la Llei d’urbanisme.

CAPÍTOL 2
Execució del Pla

Article 11
Urbanització

L’execució de les obres d’urbanització bàsi-
ques dels sistemes viari i d’espais lliures es durà
a terme d’acord amb les determinacions fixades
en aquest Pla parcial i el projecte annex d’obres
d’urbanització bàsiques.

Les obres d’urbanització bàsiques compre-
nen les relatives al sanejament, la compactació
i l’anivellament de terrenys destinats a vials,
inclosos el pas de vianants i les xarxes de sub-
ministrament i distribució d’aigua, d’energia
elèctrica i de connexió a les xarxes de teleco-
municacions.

Article 12
Projecte d’urbanització complementari

Les obres d’urbanització que no tenen la
consideració de bàsiques seran objecte d’un
projecte d’urbanització complementari, que ha
d’aprovar l’Ajuntament en el termini d’un any
des de l’aprovació d’aquest Pla parcial, sense
que sigui preceptiu el tràmit d’informació pú-
blica.

Article 13
Projecte de reparcel·lació

El projecte de reparcel·lació repartirà equi-
tativament els beneficis i càrregues derivats del
planejament.

Els propietaris hauran de cedir a l’Ajunta-
ment, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl
reservat per als sistemes urbanístics, costejar la
urbanització, així com les infraestructures de
connexió amb els sistemes urbanístics generals
exteriors i edificar els solars en els límits esta-
blerts.

Els propietaris hauran de cedir a l’Ajunta-
ment el sòl necessari per edificar el sostre cor-
responent al 10 % de l’aprofitament urbanístic
del sector, que s’emplaçarà en el projecte de
reparcel·lació.

TÍTOL IV
Normes generals d’edificació i usos

CAPÍTOL 1
Llicències municipals

Article 14
Atorgament de llicències

La regulació dels actes subjectes a llicència
municipal, així com el procediment i condicions
del seu atorgament i el seu contingut vénen re-
gulats pel Pla general d’ordenació urbana del
municipi de Girona.

Per a la subzona 3.2. Parador del Güell es fi-
xen les condicions addicionals següents:

La sol·licitud de llicència afectarà a la totalitat
de la parcel·la, que s’edificarà d’acord amb un
únic projecte d’edificació.

El projecte d’edificació incorporarà un pro-
jecte específic de tractament de l’espai lliure
d’edificació, així com les seccions necessàries per
a la justificació del compliment de l’adaptació
topogràfica a la normativa i la definició de les
tanques.

El projecte d’edificació definirà la localitza-
ció de l’estació transformadora necessària per
a l’activitat de la parcel·la dins d’aquesta i jus-
tificarà el desguàs separatiu de l’edificació i l’es-
pai no ocupat de la parcel·la.

CAPÍTOL 2
Normes generals que regulen l’edificació

Article 15
Normes generals i definició de conceptes

La regulació de l’ordenació de l’edificació i
la definició mesurament i interpretació dels
diferents paràmetres d’aplicació queden regu-
lades pels articles 63 a 94 del Pla general d’or-
denació urbana del municipi de Girona.

CAPÍTOL 3
Normes generals que regulen els usos del sòl

Article 16
Règim d’usos

La regulació de les diferents classes d’usos ve
determinada en cada una de les zones i sistemes.
La seva aplicació, categories i compatibilitats
quedaran determinades en funció de les esta-
blertes a la normativa del Pla general d’ordena-
ció urbana del municipi de Girona.

TÍTOL V
Regulació detallada de sistemes i zones

CAPÍTOL 1
Sistemes

Article 17
Sistema viari (clau A)

El sistema viari comprèn les instal·lacions i els
espais reservats en el traçat de la xarxa viària
destinats a la vialitat i l’aparcament, que han de
permetre la connexió entre els diferents sectors
del territori i garantir un nivell d’accessibilitat
i de mobilitat adequat dins del terme municipal.

El sòl qualificat com a sistema viari s’identifica
en el plànol 6 zonificació, amb les claus:

(A.2) xarxa viària urbana
(A.3) xarxa viària per a vianants
La seva titularitat serà pública i el règim ur-

banístic es regularà d’acord amb els arts. 127 a
134 de la normativa del Pla general vigent.

Article 18
Sistema d’espais lliures

Comprèn aquells sòls que estructuren una
xarxa d’espais forestals, agrícoles, zones verdes
de valor ecologicopaisatgístic i àrees verdes, per
tal de recuperar la seva continuïtat i permetre
una millor integració del medi natural amb les
zones urbanitzades de la ciutat. Així mateix
inclou el sistema hidrològic (rieres i torrents).

El sòl qualificat com a sistema d’espais lliu-
res s’identifica en el plànol 6 zonificació, amb les
claus:

(C.1) sistema de places, parcs i jardins
(C.3) sistema de parcs ecologicopaisatgístics
La seva titularitat serà pública i el règim ur-

banístic es regularà d’acord amb els arts. 140 a
149 de la normativa del Pla general vigent.

Article 19
Sistemes d’equipaments comunitaris

Comprèn els sòls que es destinen a usos pú-
blics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’in-
terès públic o social al servei directe dels ciuta-
dans.

El sòl qualificat com a sistema d’equipaments
comunitaris s’identifica en el plànol 6 zonificació,
amb la clau:

(E.e) sistema de places, parcs i jardins. Equi-
pament esportiu

La seva titularitat serà pública i el règim ur-
banístic es regularà d’acord amb els arts. 178 a
181 de la normativa del Pla general vigent.

Condicions d’edificació:
Edificabilitat màxima: 0,10 m2 sostre/m2 sòl

net
Alçària reguladora màxima: 4,0 m (Pb)
(F) sistema d’infraestructures de serveis tèc-

nics
La seva titularitat serà pública o privada i el

règim urbanístic es regularà d’acord amb els arts.
183 a 187 de la normativa del Pla general vigent.

CAPÍTOL 2
Zones d’aprofitament privat

Article 20
Zones d’aprofitament privat

Aquest Pla parcial, i d’acord amb l’article 239
del Pla general d’ordenació urbana vigent, qua-
lifica una única zona d’aprofitament privat, la
zona de dotacions i serveis privats amb espais
oberts, subzona hotelera del Güell, identifica-
da amb la clau 3.2.Parador del Güell.

Article 21
Definició

És una zona de sòls terciaris, caracteritzats per
una volumetria especial derivada d’una operació
de concentració de l’aprofitament del sector,
destinada a la formació de noves centralitats.

Article 22
Condicions de parcel·la

La parcel·la mínima serà l’illa completa resul-
tant del projecte de reparcel·lació. No s’autorit-
zaran parcel·lacions ni divisions d’aquesta.

Dins de cada parcel·la o illa, l’edificació es
construirà d’acord amb un únic projecte.

Article 23
Condicions de l’edificació

El tipus d’ordenació serà el de l’edificació
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aïllada i es consideren paràmetres bàsics el coe-
ficient d’edificabilitat net, l’ocupació, l’alçària
reguladora, el gàlib i la posició de l’edificació.

a) Edificabilitat
L’edificabilitat màxima admesa serà la resul-

tant d’aplicar un coeficient d’edificabilitat neta
per parcel·la de 1,224 m2 de sostre per m2 de sòl.

b) Ocupació
L’ocupació màxima de la parcel·la serà del

40% de la seva superfície per a la planta baixa
i del 20 % per a les seves plantes pis.

c) Alçària reguladora
L’alçària reguladora màxima serà de 22,30

m, corresponent a planta baixa i 6 plantes pis,
mesurada en tot el contorn de l’edificació a
partir de la cota topogràfica de la rasant defi-
nitiva de la parcel·la transformada (arts. 89 a
91 del PGOU de Girona).

d) Adaptació topogràfica
S’adoptarà com a terreny natural la superfí-

cie definida per les cotes existents als vèrtexs del
polígon que delimita la parcel·la.

Les plataformes de anivellació de terrenys
s’ajustaran a les limitacions següents:

El màxim nivell entre el terreny transformat
i el natural serà 1,50 m per sobre o de 2,20 m per
sota d’aquell respecte d’aquest, sense que, en cap
cas, la cota del terreny transformat superi la cota
de la rasant del límit de parcel·la amb l’avinguda
Josep Tarradellas.

Les plataformes d’anivellació a l’interior de
parcel·la s’hauran de disposar de manera que no
ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3
(alçària:base), traçats des dels límits. La distància
mínima entre dos punts d’anivellació serà, com
a mínim, de 2 m.

En els casos en què es materialitzin murs de
contenció en els límits, la seva alçària màxima
serà de 0,80 m.

e) Posició de l’edificació
En el plànol 6 zonificació es fixen els gàlibs

dins dels quals s’haurà d’implantar l’edificació.
Dintre d’aquest gàlib, l’edificació es situarà

preferentment perpendicular a l’avinguda Josep
Tarradellas, de manera que la façana aparent de
les plantes pis des d’aquesta avinguda no ocu-
pi més del 50 % del límit de la parcel·la amb
l’avinguda. S’entén per façana aparent, la pro-
jecció de l’edificació perpendicularment al car-
rer, sobre el límit de parcel·la.

f) Planta baixa
És la planta en relació més directa amb la

rasant del terreny.
Es permet la construcció d’altells de planta

baixa, que computaran, a efectes d’edificabili-
tat, amb les condicions d’integració amb la plan-
ta baixa, ús, separació de façanes i alçària míni-
ma establertes en els punts a, b, c i e de l’article
70.4 del PGOU de Girona.

g) Ocupació del subsòl
El subsòl de les zones d’aprofitament privat

podrà ser ocupat, dintre del gàlib fixat per l’edi-
ficació i amb màxim del 40 % de la parcel·la, amb
una planta soterrània, fins a una fondària mà-
xima de 8,00 m respecte a la cota de la planta
baixa. En cas que la planta baixa es situï a diver-
ses alçàries, la fondària màxima admesa per a
tota la planta soterrània es mesurarà des de la
planta baixa de cota superior.

h) Espai de parcel·la lliure d’edificació
Els espais lliures de parcel·la es destinaran a

jardí privat o col·lectiu, a instal·lacions esportives

i altres elements d’esbarjo, si bé es podran uti-
litzar parcialment per a aparcaments o per ac-
cés als aparcaments subterranis, serveis tècnics
i càrrega i descàrrega.

S’autoritzarà la instal·lació d’elements rela-
cionats amb aquests usos fins a una ocupació
màxima del 20 % de l’espai lliure de la parcel·la,
sempre que no puguin esdevenir construccions
tancades amb caràcter permanent.

El tractament d’aquests espais serà objecte
d’un projecte específic que s’incorporarà al pro-
jecte d’obres d’edificació. L’ordenació d’aquest
espai preservarà enjardinat i lliure de pavimen-
tació contínua almenys un 30 % de la superfí-
cie total de la parcel·la.

i) Tanques
El projecte d’obres inclourà la definició del

tancament exterior de la parcel·la, que tindrà
una alçària màxima d’1,80 m, amidats des de la
rasant de l’espai públic, de la qual només 80 cms
podran ser massissos i la resta hauran de ser
calats o amb materials vegetals.

j) Previsió d’estacionament
Caldrà efectuar la previsió a l’interior de les

parcel·les d’una plaça d’estacionament per cada
200 m2 de sostre edificat.

Article 24
Condicions d’ús

La definició d’usos és la establerta pel Pla
general d’ordenació del municipi de Girona.

Es fixen com a usos dominants per a la sub-
zona 3.2.Parador del Güell:

a) Hoteler
b) Oficines i serveis
c) Sanitari
d) Assistencial
e) Cultural
f) Recreatiu
g) Administratiu
Es fixen com a usos compatibles que hauran

de ser sempre complementaris dels dominants:
h) Comerç petit, amb una superfície màxima

de 700 m2 per establiment.
i) Restauració
j) Esportiu
k) Serveis tècnics
l) Aparcament
m) Habitatge unifamiliar, únicament per al

personal de vigilància, conservació o guarda de
l’establiment.

TÍTOL VI
Protecció mediambiental

CAPÍTOL 1
Activitats

Article 25
Finalitat

D’acord amb les determinacions i finalitats de
la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Ad-
ministració Ambiental, es regulen en aquesta
normativa les activitats permeses dins aquest
sector, per tal d’assolir un nivell alt de protec-
ció de les persones y del medi ambient, i evitar
riscos de contaminació.

Amb aquesta finalitat, no s’admetran acti-
vitats que, per la seva naturalesa, puguin incidir
negativament en la qualitat mediambiental
d’aquesta àrea.

CAPÍTOL 2
Tractament d’aigües residuals

Article 26
Xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials

El sistema de clavegueram és separatiu.
Les aigües de pluja s’abocaran al rec un cop

filtrades.
El sistema d’aigües negres es connecta a la

xarxa general.
En cas que l’activitat prevista a la zona reque-

reixi projecte d’activitats, aquest fixarà les con-
dicions de pretractament de les aigües residu-
als, prèvies al seu abocament a la xarxa.

CAPÍTOL 3
Residus

Article 27
Gestió

La gestió de residus es defineix en la Norma-
tiva supramunicipal en compliment de l’article
43 de la Llei 6/1993, reguladora de residus i des
del Pla parcial es preveu el suport a aquesta
gestió amb les reserves d’espais necessaris.

Els residus de la construcció que es generin
en les obres d’execució del Pla s’hauran de ges-
tionar en instal·lacions exclusivament autorit-
zades per la Junta de Residus, en compliment
del Decret 2001/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció,
modificat pel Decret 161/2001.

Article 28
Contenidors

Es fixaran en el projecte d’urbanització que
desenvolupi aquest al Pla parcial els espais pú-
blics reservats per a la col·locació de conteni-
dors, per optimitzar la recollida i transport de
residus.

En cas que l’activitat prevista a la zona hote-
lera requereixi projecte d’activitats, aquest jus-
tificarà que es preveu l’espai adequat per a la
ubicació de tots els contenidors necessaris per
als residus propis.

CAPÍTOL 4
Atmosfera

Article 29
Límits emissions

Les emissions de les instal·lacions industri-
als de combustió compliran els límits esta-
blerts en la Normativa supramunicipal vigent.
Actualment el Decret 319/1998, de 15 de de-
sembre.

Article 30
Límits sorolls i vibracions

S’aplicaran els límits de l’ordenança munici-
pal, aprovada per l’Ajuntament, d’acord amb la
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació
acústica.

Article 31
Contaminació lumínica

D’acord amb allò establert en la Llei 6/2001,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn, es preveu per als
espais lliures del sector un nivell d’il·luminació
general baix.
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Les lluminàries s’adequaran a les prescripci-
ons de l’esmentada Llei, d’acord amb els criteris
d’eficiència energètica sense minva de la segu-
retat, d’evitar l’intrusió lumínica en l’entorn
domèstic i prevenir i corregir els efectes de la
contaminació lumínica en la visió del cel noc-
turn.

CAPÍTOL 5
Tractament dels espais lliures

Article 32
Vegetació i pavimentació

En tota l’àrea de parc, en l’adequació paisat-
gística de marges, camins i recs, s’utilitzaran
saules com element identificador del paisatge de
les hortes. Aquestes plantacions evitaran ser
repetitives per no crear imatge de carrer i anar
acompanyades d’altres espècies autòctones com
ara plàtans, freixes, pollancres, oms i roures. En
els marges dels recs s’afavorirà la vegetació de
tipus herbaci que permet l’arribada de la llum
a l’aigua, en front dels canyers.

La zona de parc anirà sense pavimentar ex-
cepte els camins que es pavimentaran amb ma-
terials no contaminants.

(03.195.107)

EDICTE

de 21 de juliol de 2003, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
referent al municipi de Quart.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 14 de maig de 2003, va adop-
tar, entre altres, l’acord següent:

Exp. 2003/007009/G
Modificació de les Normes subsidiàries al sector
7 Puig Roig, al terme municipal de Quart

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

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries en el sector 7, Puig
Roig, promoguda i tramesa per l’Ajuntament
de Quart, amb el benentès que els percentatges
d’ocupació són del 19% i 50%, en lloc del 0,19%
i 0,50%.

—2 Publicar aquest acord i les normes urba-
nístiques corresponents en el DOGC a l’efec-
te de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme. L’expedient restarà als efec-
tes de la consulta i la informació, que preveu
l’article 101 de la Llei esmentada, al Servei Ter-
ritorial d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol
Grober, 2, planta primera, 17001 Girona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al

DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Girona, 21 de juliol de 2003

SÒNIA BOFARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

ANNEX

Normes urbanístiques de la modificació de les
Normes subsidiàries al sector 7 Puig Roig, al
terme municipal de Quart

Article 1
Definició

Comprèn els terrenys confrontants a l’oest
amb la variant de la N-II, al nord amb la carre-
tera dels Àngels, per l’est amb el Rierot i una
zona forestal i pel sud amb la carretera de Sant
Feliu.

Article 2
Edificabilitat

L’índex d’edificabilitat brut és de 0,36 m2/m2,
referit a la totalitat de l’àmbit delimitat en el
plànol de classificació de sòl.

Article 3
Quanties de cessió gratuïta i obligatòria

Les quanties de terrenys de cessió obligatò-
ria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Quart,
referides a la totalitat del sector i segons els arts.
94, 65 i 45 de la vigent Llei 2/2002, són les se-
güents:

Vials i aparcaments: 5,58%; increment modi-
ficació: 4,58%

Espais lliures i zones verdes: 30,59%; incre-
ment modificació: 16,79%

Equipaments: 9,84%; increment modificació:
5,84%

Article 4
Condicions d’ordenació de l’edificació

1. La superfície mínima de parcel·la és de
39.000 m2.

2. El tipus d’ordenació global de l’edificació
és el d’edificació aïllada, amb separació respecte
als límits de parcel·la.

3. L’alçària màxima de l’edificació serà de 10
metres, excepte la dels magatzems i oficines que
podrà ser de 18 metres.

4. L’ocupació de la superfície de parcel·la per
a les edificacions no podrà ser superior al cin-
quanta per cent.

5. L’índex d’edificabilitat net sobre parcel·-
la serà de 0,66 m2 sostre/m2 sòl.

Article 5
Condicions d’ús

Els usos permesos a la zona d’edificació pri-
vada són:

Industrial. Un establiment per parcel·la.
Oficines
Habitatges. Es permet un habitatge, el sostre

del qual no excedirà de 200 m2 per ús exclusiu
del personal vinculat a la vigilància de les instal·-
lacions.

(03.196.101)

EDICTE

de 21 de juliol de 2003, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de Sabadell.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Bar-
celona en la sessió de 7 de maig de 2003, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp. 2003/006852/B
Pla especial d’intervenció en el paisatge urbà
(PE-51) al terme municipal de Sabadell

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió per delegació del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques segons
l’Ordre de 7 de maig de 2001, publicada al
DOGC núm. 3387, de 14.5.2001, acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
d’intervenció en el paisatge urbà (PE-51) de
Sabadell, promogut i tramès per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les normes urba-
nístiques corresponents, amb caràcter simultani
o posterior a la publicació de les modificacions
de Pla general de la qual porta causa aquest ex-
pedient de Pla especial al DOGC a l’efecte de
la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà, per a la con-
sulta i la informació que preveu l’article 101 de
la Llei esmentada, a l’arxiu de planejament de
la Direcció General d’Urbanisme del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques,
avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Saba-
dell.

Contra l’acord anterior, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició, de conformitat amb
el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques,
en el termini d’un mes a comptar des de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.
El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra l’acord esmentat
també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei esmen-
tada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es po-
drà interposar si s’ha interposat recurs de re-
posició fins que aquest hagi estat resolt expres-
sament o se n’hagi produït la desestimació
presumpta perquè hagi transcorregut el termini
d’un mes, de conformitat amb els articles 116.2
i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.


