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el DOGC de 18 de gener de 2019 va publicar l’edicte de 17 de gener de 2019, sobre un acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent als municipis del litoral gironí, que 
suposa la suspensió de tramitacions d’instruments de planejament i de gestió, així com la con-
cessió de llicències d’obra nova, en tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats 
en la franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en terrenys amb pendents 
superiors al 20%.

el DOGC núm. 7811 de 15 de febrer de 2019 va publicar l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en que s’aprova l’avanç del pla director urbanístic (pDU) de revisió 
dels sòls no sostenibles en l’àmbit del litoral gironí. Igualment, s’ha acordat una extensió de la 
moratòria de tramitació de nous instruments de planejament i de gestió i de noves llicències 
d’edificació.

programaIntroducció
avanç del pla Director Urbanístic (pDU) de revisió dels sòls  
no sostenibles en l’àmbit del Litoral Gironí
Suspensió de tramitacions i llicències a la Costa Brava
Dimecres 10 d’abril de 2019
Sala auditori apCe
av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

16:00 - 16:30 Recepció i entrega de la documentació

16:30 - 17:15 Presentació de la sessió

Sr.agustí Serra
Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya

Sr.Lluís Marsà
president de l’apCe Catalunya

17:15 - 18:00 Avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no 
sostenibles en l’àmbit del Litoral Gironí. Suspensió de tramita-
cions i llicències a la Costa Brava

Sra.Maria Rosa Vilella
Subdirectora General d’estratègies Territorials i Coneixement del De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sr.Josep Ma Coll
President del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona

Sr.Josep Donés
Secretari General Tècnic de l’apCe Catalunya

18:00 - 18:30 Col·loqui
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