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AJUNTAMENT DE CELRA

TEXT REFOS DE LA M0DIF1CACI0 N° 6

DEL PGO. DEL MUNICIPI DE CELRÁ

SECTOR 1. SUBSECTOR 3.

( Execució sentencia n° 716 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Secció
Tercera Sala del Contenciós Administratiu )

28deFebrer2014

DILIGENCIA penfetjconstar que el text refós
de la modificado!núm. 6 del PGOU de
Celrá/s'ha aprivát en sessio pler^ria
ordinaria de dataUO de juny tffe 2D14

Expedient 2006/024561/G

Diligencia La Comissio d'Urbanisme de Girona en ia sessio de data 27 de novembre de
2014 va adoptar el seguent acord:

-1 Donar conformitat al text refós de la modificado num 6 del Pía general d'ordenaaó urbana
del municipi de Celrá, aprovat per lAjuntament en data 10de juny de 2014 en compliment de
la Sentencia 716 de 27 de setembre de 2011 dictada peí Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya.

Girona. 27 de novembre de 2014







































































































































































Informe mcdiambienta) de la Moditlcació Puntual del PGOU de Celrá al Subscctor 3 del Sector I

ostenibilitat

Peí que fa al sector industrial i de servéis, s'han censat 290 establiments i professionals

per grans sectors d'activitat económica, segons dades de l'IDESCAT 2002, que es

distribueixen així:

Establiments Dades 2002

Industria 17,2%

Construcció 19,7 %

Comerc al detall 12,4 %

Servéis 39,7 %

Professionals i artistes 11,0%

Peí que fa a la industria, dominen les empreses del ram de transformado de metalls

(36%), química i metall (22%), l'alimentació (12%) i, l'edició i mobles (12%). La

majoria es concentren en el gran polígon industrial del sector N, construi't el 1972 per a

resoldre la manca de sol industrial a Girona. Fins ara s'han instal.lat mes de 60

empreses nacionals i estrangeres que donen feina a uns 1.200 treballadors. Destaquen

empreses com: Panasonic, ITV, Nalco, Medichem, Cecam,...

Peí que fa a les empreses de comerc al detall, s'han especialitzat en els productes

alimentaris (33%) i roba i calcat (28%) i productes químics (14%).

Quant a les empreses de servéis, dominen els servéis personáis (23%), comerc a

l'engrós (21%), transports i comunicacions (19%) i les immobiliáries (15%).

Hi funcionen diverses associacions culturáis com l'Associació Celrá 57, per a potenciar

les activitats culturáis i recreatives de la vila. Les festes principáis son: la festa major el

7 de maig (Sant Sixt), i la festa petita, que s'escau el 17 de juliol (Sant Hou).

Estudis i Projectes Empordá, SL

&>}>


















































































