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AUDIÈNCIA PÚBLICA DE PROCESSOS NORMATIUS 
 
Audiència pública sobre l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic sector “Coopecarn 
Girona” 

 
La modificació parcial de les Normes Subsidiàries dels municipis de Quart i Llambilles 
per al sector “Coopecarn” fou aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, en sessió celebrada el dia 7 de juny de 2021. Aquesta 
modificació delimità l’àmbit del SUD “Coopecarn Girona” que afecta als terrenys 
classificats com a sòl urbanitzable en els municipis de Quart i de Llambilles i als 
terrenys, externs al SUD, afectats per la nova ordenació viaria de la C-65 i la GIV 
6641. 
 
La mercantil COPECARN GIRONA,SL amb CIF:B17606815, ha presentat un text de 
Pla Parcial Urbanístic. La redacció del document urbanístic ha estat contractada a 
l’empresa PAU-CD S.L.P., (PROJECTES D’ARQUITECTURA I URBANISME 
CANOSA-DÍEZ, SLP), representada pels arquitectes Xavier Canosa Magret i Núria 
Díez Martínez. 
 
L’objecte d’aquest pla parcial és desenvolupar el planejament urbanístic general dels 
dos municipis i concretar les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística 
detallada del sector, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable. 
 
En virtut del què disposa l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, es procedeix a 
l’audiència pública del text normatiu. És per això que s’exposa el text provisional del 
projecte en el portal web d’aquesta corporació local (www.llambilles.cat), amb l’objectiu 
de donar audiència als ciutadans afectats i per recavar les aportacions addicionals que 
puguin fer altres persones o entitats. Igualment, es publica per recavar directament 
l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o 
representin a les persones els drets o interessos legítims dels quals es vegin afectats 
per aquesta norma i els fins dels quals guardin relació directa amb el seu objecte. Els 
documents sencers es pot consultar a la plana web de l’ajuntament, en l’enllaç 
següent: https://www.llambilles.cat/l-ajuntament/exposicio-publica/processos-normatius 
 
Podeu remetre les seves opinions i aportacions durant el termini de 20 dies hàbils a 
comptar al de l’endemà següent al de la publicació d’aquest anunci en el web 
municipal, escrivint a l'adreça de correu electrònic ajuntament@llambilles.cat i 

indicant en l’assumpte “Opinions i aportacions sobre el Pla parcial del sector 
Coopecarn””. Podeu adreçar-les igualment mitjançant una instància general, que podrà 
ser presentada en suport paper a les oficines municipals (excepte si sou persona 
jurídica, cas en què és obligatòria la seva presentació telemàtica) o bé telemàticament 
accedint a l’apartat “tràmits” que trobareu dins el web municipal i seguint la ruta “accés 
tràmits” – “atenció a la ciutadania” – “instància genèrica”. (Enllaç directe: 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A
1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=701). 
 
Signat i datat electrònicament a Llambilles. Josep M. Vidal i Vidal, Alcalde. 
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