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ajuntament de cassa de la selva

text refós

SUD I SUND

PAL

,CIÓ GRÁFICA NNUU
'\NEJAMENT DERIVAT

SoLPRIVAT(m') maxims56.008 %89.427.22

SoL PÚBUC(m')

mínims43.992 % 59.526.39

Viari (1)

16%23.895
lones verdes i espais lIiures (2)

19%28.367

Equipament (3)

5%7.263

MAS ROS SUD 1.9
ombit (m')

148.953.61

SoL PRIVAT(m')

maxims60.04 %89.427.22

SoL PÚBUC(m')

mínims39.96 %59.526.39

Viori (1)

16.04%23.895.56
Zones verdes i espais lliures (2)

19.04 %28.367.70

Equipament (3)

4.88%7.263.13
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$r,fer cunstar que el present text refós verlficat en oata ,..
-ftu!, redactat en compliment de "acord ae la ComlssiÓ d'Um~8 '"

~dlata~~~.:("",spon.nt a r.>!padiiIII* .",~q t\;••• -L..1\..D.E ~8. - -'

-1.1 Esnumeren correlativament els articles del capitol segon (Régim urbanístic del 561)

del TítolU (Régim urbanístic del 561) de les normes urbanístiques del POUM .
• 1.2 En la fitxa SUD 1.2·8 can Peiró 8 del 561 no urbanilzable es substitueix "es

justifiquen a" per "són els que determina" en el punt "Els parametres urbanístics deis
SUD1.2Bes justifiquen a I'avane;: del Pla parcial del Seclor 9. aprovat per la CTU el
15/09/2005. on es definía el desenvolupament en subseclors"
_ 1.3 En la filxa SUD1.9 Mas Rosdel 561 urbanílzable del municipi:
• a) Essubstitueix el quadre de superfícies seguent:
MAS ROS SUD1.9
ombít (m') 148.954

_ b) En I'apartat 3 de la fitxa del SUD 1.9 es substitueix la paraula formació per funció
en el punt "Caldra que el traclamen! deis espais verds entorn a la riera sigui coherent
amb la seva formació conneclora"
. 1.4 EnI'article VII 2.6.1.g. es substitueix "els articles 2.17 i 2.18" per "els artícles VII 2.17 i
VII 2.18"
_ 1.5 En la caratula del planol 70. es substitueix "561 urbanitzable Delimitat i 561

Ulbanitzable No Delim: ordenació vinculant" per "561 Urbanitzable Delimitat:
ordenOCiOViñCUra-ñt':"SOI'Urb-onitrobte-NO'Detim~mdenG1Gió.oOOAlativa"

T; G•.;~•• .lit!·· ,-'e Crl12iunya

d 'Po de julio! de 2009. ¡ ,~ dltfca -re '1 . Ilr..tl I _•. '; ...• I m orla
u~:':'~nisme
oUrbanism:') de Girona

Diligencia: La Comissió d'Urbanisme de Girona en la sessió de data 15 de juliol de
2009 va adoptar el seguent acord:

.1 Donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal. tramés
per l'Ajuntament de Cassa de la Selva. en compliment de I'acord d'aprovació
definitiva de ~ de mare;:de 2009 amb les correccions d'ofici seguents:

Expedient: 07/26440


