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1. MEMÒRIA 

 

0. Antecedents. 
El Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser aprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002 i publicat 
als efectes de la seva vigència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3654, 
d’11 de juny de 2002. L’Ajuntament va publicar en la seva integritat aquest text normatiu 
en el BOP del dia 14 d’abril de 2003 i posteriorment, en sessió de data 9 de febrer de 
2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al text refós de 
les normes de planejament general, que es va publicar íntegrament en el DOGC 4618 
de 21 d’abril de 2006. 
 
L’ordenació de l’edificació i les condicions de gestió i execució estan fixades pel Pla 
General d’Ordenació del Municipi de Girona i pel Pla Parcial Accés Nord, per l’ordenació 
urbanística del sector de sòl urbanitzable Accés Nord, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió del 26 de maig de 2004 i 
publicat al DOGC número 4605 de 31 de març de 2006. 
 

1. Situació i àmbit. 
L’àrea objecte del present document urbanístic es troba situada en l’extrem nord del 
municipi de Girona, en el barri de Fontajau. 
 
L’àmbit territorial és l’assenyalat gràficament en els plànols i correspon a la superfície 
delimitada al nord amb el giratori anomenat Plaça Vila de Perpinyà , a l’est amb 
l’Avinguda de França, davant l’Hospital Dr. Trueta, al sud amb les edificacions que tenen 
l’accés des del camí de la Font de l’Abad, i a l’oest amb les instal.lacions esportives de 
Sant Ponç i amb l’Avinguda Josep Tarradellas. 
 
La superfície total de l’àmbit del Pla parcial urbanístic és de 95.790,42 m2. 
 

2. Objecte del Planejament.    
El Pla parcial urbanístic del sector Accés Nord, té per objecte l’ordenació detallada i 
completa dels terrenys inclosos en el seu àmbit territorial i el seu desenvolupament, 
d’acord amb les previsions del Pla general d’ordenació urbana de Girona.  
 
Tot això conforme a les facultats atorgades al planejament urbanístic, a la llei 2/2002, de 
14 de març d’Urbanisme, a la Llei 6/1998, de 13 d’abril sobre Règim del Sòl i 
Valoracions, i a la resta de legislació urbanística que li sigui d’aplicació.  
 

3. Naturalesa, objecte i abast de la modificació. 
Aquest document té la consideració de modificació puntual i text refós del pla parcial 
Accés Nord de Girona per l’ajust de l’ordenació del sector i per la millora de 
l’accessibilitat i localització dels espais lliures.  
 
El seu abast és la modificació de l’ordenació de l’edificació establerta al pla parcial, amb 
la delimitació i definició de nous gàl·libs, per millorar l’ordenació de l’edificació i la seva 
accessibilitat, així com vialitat del sector. Amb aquesta finalitat es proposa la modificació 
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de les Normes urbanístiques de l’esmentat pla parcial, així com els plànols 7 i 8 de 
proposta de zonificació i ordenació. 
 
Les modificacions proposades no disminueixen, en cap cas, la superfície destinada al 
sistema de places, parcs i jardins urbans. 
 
Per la seva banda, el pla parcial urbanístic del sector Accés Nord, té per objecte 
l’ordenació detallada i completa dels terrenys inclosos en el seu àmbit territorial i el seu 
desenvolupament, d’acord amb les previsions del Pla general d’ordenació urbana de 
Girona. 
 

4.Conveniència i oportunitat. 
El desenvolupament del sector Accés Nord fins al moment actual ha fet replantejar 
l’ordenació de l’edificació prevista en el PP, per una millor distribució i qualificació dels 
espais lliures del sector, així com la millora de la vialitat i accessibilitat del sector.  
 
Pel que fa al Pla parcial Accés Nord la seva conveniència i oportunitat ve donada per la 
voluntat municipal d’ordenar el final de la ciutat en el barri de Fontajau, de forma que es 
resolgui correctament l’encontre entre els àrees de dotacions i serveis els espais lliures 
públics i privats. D’altre part, la urbanització d’aquest sector suposa la preparació de sòl 
en condicions per l’establiment d’una oferta de dotacions i serveis necessària pel 
municipi. 
 
Així mateix, el desenvolupament d’aquest sector suposarà el reequipament d’aquest 
entorn, amb l’obtenció d’una gran superfície d’espais lliures i equipaments públics, al 
servei del sector, del barri, i de la ciutat. 
 
Aquests fets justifiquen abastament la conveniència i oportunitat del pla parcial 
urbanístic del sector Accés Nord, al marge de la justificació de que es tracta d’un 
planejament derivat de les determinacions del vigent Pla General de Girona. 
 

5. Formulació i tramitació. 
La present modificació del Pla General està promoguda per l’Ajuntament de Girona, 
d’acord amb l’establert a l’art. 76 del TRLU. 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que 
estableix  la disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU 
La seva tramitació queda regulada pels arts. 78 i 83 i 95 del DL 1/2005 TRLU. 
 

6. Marc urbanístic i legal . 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 8/2007, de 28 de 
maig, de Sòl, i per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme i el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
reglament. 
 
En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla General 
d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós conformat 
per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el DOGC 4618 
de 21/04/2006. 
 
Finalment, en tot allò no modificat explícitament per aquest document és d’aplicació el 
PPU Accés Nord aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
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Girona en la sessió del 26 de maig de 2004 i publicat al DOGC número 4605 de 31 de 
març de 2006. 
 
Així doncs, el Pla parcial urbanístic es redacta en compliment del que disposa l’article 
241 de les normes urbanístiques del Pla General, i que es transcriu a continuació: 
 

241. SU. Sector Accés Nord 

1) Àmbit: 

a. Comprèn l’àrea limitada al Nord per la rotonda de l’Hospital Trueta, al sud pel sòl urbà a l’est per 
l’Av. Tarradellas i a l’oest per la carretera de França. 

b. L’àmbit d’aquest sector ve delimitat en els plànols d’ordenació a escala 1/2.000. La superfície 
total del sector és de 95.565 m2. 

2) Objectius: 

a. Cessió d’espais lliure públic davant de la carretera de França preservant, de qualsevol edificació, 
les zones de bosc. 

3) Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

a. El coeficient d’edificabilitat bruta del sector serà de 0,30 m2sostre/m2sòl. 

b. Els percentatges mínims de cessió per cada tipus de sistema, així com el percentatge mínim 
total de sòl públic i el màxim de sòl privat d’aquest sector seran els següents: 

   
RESERVES SÒL PÚBLIC Viari  
 Espais lliures 50% 
 Equipaments  
 SÒL PÚBLIC mínim 70% 
   
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT SÒL PRIVAT màxim 30% 

A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent 
legislació urbanística. 

c. L’ús global d’aquest sector és el de dotacions i serveis privats. 

4) Condicions de gestió: 

a. Es determina un únic polígon, que s’executarà pel sistema de cooperació. 

 

7. Característiques del territori. 
7.1. Emmarcament del territori 
 
El sector del Accés Nord comprèn els terrenys situats en l’extrem nord-oest del municipi 
de Girona, en el barri de Fontajua, entre el municipi de Sarrià de Ter i el barri de Sant 
Ponç. 
L’àmbit abasta una superfície total de 95.790,42 m2, que es troba delimitada al nord 
amb giratori de la Plaça Vila de Perpinyà, al est i a l’oest per les dues vies principals 
d’accés a la ciutat des de tramuntana: l’Avinguda de França i l’Avinguda Josep 
Tarradellas, respectivament. El límit sud del sector el forma les instal.lacions esportives 
existents i les edificacions del camí de la Font de l’Abad. 
 
  
7.2. Topografia i usos del sòl  
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Estat inicial 
Els terrenys situats dins l’àmbit del sector del Accés Nord presenten una forta topografia 
caracteritzada pel turó existent entre l’antiga carretera Nacional II i l’Avinguda Josep 
Tarradellas. 
En aquest entorn, la banda est del turó, té una orografia més accidentada i alhora amb 
més vegetació forestal. En la banda oest, la pendent fins a l’Avinguda Josep 
Tarradellas, és més suau i amb menys vegetació. Aquesta part està ocupada per antics 
camps de conreu, la major part abandonats. 
En l’extrem nord es situen dues edificacions, l’una corresponent a les instal.lacions de 
l’hotel Costabella, fora del sector, i l’altre corresponent a un edifici d’habitatges de tres 
plantes i un cos auxiliar destinat a garatge. 
Per altre part en l’extrem sud hi ha un camí que dóna accés a un antic habitatge existent 
situat fora del sector.  
 
Estat actual 
En l’actualitat, ja s’han enderrocat totes les edificacions existents dins la delimitació del 
sector, s’ha procedit a l’esplanació del sòl destinat a dotacions i serveis i són 
apreciables les delineacions dels vials previstos. 
 
 
7.3. Estructura de la propietat  
   
Les finques incloses dins el sector i les seves superfícies en funció de la base 
topogràfica utilitzada es delimiten en el plànol núm. 5 “Estructura de la Propietat”, i són:  

 
 

8. Planejament vigent. 
 
Sòl urbà en procés d’urbanització i edificació. El planejament aplicable és el que es 
desenvolupa mitjançant el Pla Parcial Accés Nord aprovat definitivament el 26 de maig 
de 2004, amb posterior aprovació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació (en 
sessió plenària del 7 de març de 2006).  
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Aquest pla qualifica el sòl inclòs dins l’àmbit de sistemes viaris (claus A3 i A2) i de 
places, parcs i jardins urbans (clau C1), així com dues superfícies d’equipaments (clau 
E); la resta de l’àmbit està qualificada de zona de dotacions i serveis en espais oberts, 
amb subclaus “h” i “g”, que detallen en la Normativa adjunta en aquest document i 
segons l’article 214 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU de Girona. 

 

9. Objectius i criteris de l´actuació (pla parcial urbanístic). 
 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord proposa els següents objectius: 
 

- Ordenació d’aquest sector amb unes parcel.les destinades a equipaments privats 
al servei de la ciutat. 
- Preservació del turó existent destinant-se a espais lliures públics. 
- Obtenció d’unes  superfícies destinades a equipaments públics en l’extrem nord 
del sector, al costat del giratori de la Plaça de la Vila de Perpinyà, i en la banda 
sud-oest al costat de les instal.lacions esportives públiques de Sant Ponç. 

 
Per l’assoliment d’aquests objectius, el pla parcial urbanístic en base es basa en els 
següents criteris: 
 

- Estructuració d’una trama viària mínima recolzada sobre l’Avinguda Josep 
Tarradellas. 
- Ordenació de la trama parcel·laria privada amb una tipologia de blocs 
d’equipaments privats, aïllats, envoltats de jardins tot respectant la topografia 
existent. 

 

10. Proposta de l’actuació (pla parcial urbanístic). 
 
Sistema viari. 
Els elements bàsics de la xarxa viària proposada venen definits en el Pla General 
d’Ordenació de Girona. Es proposa bàsicament un únic vial, en la direcció nord-sud, 
recolzat sobre l’Avinguda Tarradellas, i que connecta al sud amb el camí de la Font de 
l’Abad. D’aquest vial rodat surten tres vies peatonals transversals entre les quatre 
parcel.les que permeten un accés a l’espai lliure públic. Finalment una part es troba 
reservada per l’eixamplament del giratori de la Plaça Vila de Perpinyà, d’acord amb les 
determinacions del planejament general vigent. 
  
Sistemes d’espais lliures i equipaments. 
Els equipaments comunitaris i els espais lliures públics tenen una gran incidència sobre 
l’estructura del sector del Accés Nord. Així, per tal de garantir un correcte encontre entre 
el nou sector i l’entorn, les superfícies situades en el seu límit es preveuen de titularitat 
pública i principalment destinades a espais lliures públics. Cal significar que aquests 
suposen una superfície total de 55.005,91 m2 que equivalen al 57,42% de sector. 
Els espais lliures es concentren sobre els terrenys de més qualitat paisatgística i natural, 
ubicats en la banda est, en el límit amb l’Avinguda de França. 
Els equipaments es justifiquen en funció de la seva situació. Així en la banda nord es 
preveu una superfície destinada a equipaments de tres tipus: cultural, sanitari-
assistencial i administratiu propers al giratori d’entrada a la ciutat i com a reforç dels 
equipaments privats que s’hi puguin ubicar. D’altre banda en la part central es reserva 
una altre superfície com a complement de les instal.lacions esportives públiques del 
barri de Sant Ponç.  
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Sòl d’ús privat i edificació.  
Es proposen bàsicament dues zones d’aprofitament privat, corresponents  a la tipologia 
d’edificacions destinades a dotacions i serveis privats aïllades, i envoltades de jardí 
privat: 

1. Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts, subzona 3.2.g. 
2. Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts, subzona 3.2.h. 

La primera abasta l’àrea ubicada més al nord i correspon a edificis aïllats, envoltats de 
jardins i instal.lacions privades. L’alçada de les edificacions serà de planta baixa més 
quatre plantes pis. L’ocupació en aquestes grans parcel.les, es limita al 40%. 
La segona comprèn l’àrea situada més al sud, i correspon a una tipologia aïllada 
d’edificis envoltats de jardins i instal.lacions privades, amb una alçada màxima 
corresponen a planta baixa més dos plantes pis. En aquesta àrea, atès que la topografia 
resulta un element determinant es preveu  una menor ocupació i edificabilitat, limitant-se 
l’àrea d’implantació de l’edificació. 
 
Xarxes de serveis.  
Els serveis a implantar en l’àmbit del Pla parcial urbanístic del sector Accés Nord, són 
els de sanejament i drenatge, xarxa de distribució d’aigua, mitja i baixa tensió, 
enllumenat públic, xarxa de distribució de comunicacions i xarxa de distribució de gas. 
D’acord amb el que estableixen els articles 65 i 66 de la Llei d’Urbanisme 2/2002 
d’Urbanisme, el present Pla incorpora en la seva documentació les característiques i el 
traçat de les obres d’urbanització bàsiques.  En  l’annex d’obres bàsiques s’incorporen 
els costos i el detall precís d’aquestes.  
 
Divisió poligonal i sistema d’actuació.  
Es preveu inicialment el desenvolupament de tot el sector en un únic polígon d’actuació 
urbanística. Es proposa l’execució de l’ordenació en una sola etapa de quatre anys. 
El sistema de gestió pel qual es desenvoluparà el pla parcial urbanístic serà el de 
reparcel.lació en la modalitat de cooperació, d’acord amb el que disposa el propi Pla 
General de Girona. L’administració urbanística actuant és l’Ajuntament de Girona. 
 

 

11. Objectius i criteris de la modificació. 
 
Els objectius i criteris de la modificació són: 
  
 

Respecte a l´ordenació: 
- reajust de la vialitat secundària d´acord amb el criteri anterior (desaparició parcial 

de vial) . 
- millora de l´accessibilitat peatonal a la zona d´espais lliures. 

 
Respecte a les condicions d´edificació: 

- adequar l’ordenació de l’edificació establerta al pla parcial, amb la delimitació i 
definició de nous gàl·libs, per millorar l’ordenació de l’edificació i la seva 
accessibilitat. 

- adeqüació de les condicions d´edificació a criteris de major facil.litat de 
connectivitat visual amb la zona d´espais lliures, concentrant-se-se l´edificació 
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12. Proposta de modificació.  
 
Respecte a l´ordenació les modificacions es concentren a la zona de qüalificació “3.2.h” 
(sector sud), concretables en tres aspectes: 
 

- Desaparició del vial interior paral.lel a l´avinguda Josep Tarradelles. 
- Augment de l´amplada de l´accés del límit sud (peatonal) a la zona d´espais lliures 
posterior, passant de 3 metres d´amplada a 7,75 metres. 
- Redefinició de l´accés a la zona d´espais lliures esmentada , degut al seu canvi de 
caràcter, passant de sistema viari (A3) a incorporar-se al sistema d´espais lliures. 

 
En resum, reordenació dels sistemes generals de forma que s´anul.la un viari secundari 
i se’n transforma un altre (sud) passant a sistema d´espais lliures en una superfície total 
de 345,27 m2, sense variació en la quantitat i proporció de sòl públic/privat. 
 
 
Respecte a les condicions d’edificació: 
 

- Determinació de la posició de l’edificació en la qualificació “3.2.h” alliberant part 
del sòl i permetent una relació millor de l’avinguda Tarradellas amb la zona 
d’espais lliures. L’edificació queda concentrada a la zona nord (segons plànol 
d’ordenació, núm. 8). 

- Modificació de l’ocupació de la zona “3.2.h”, passant a igualar-se a la resta de 
l’àmbit: 40%. 

- Modificació del nombre de plantes de la zona “3.2.h”, passant a igualar-se a la 
resta de l’àmbit: planta baixa més quatre plantes pis, amb excepcions detallades 
en normativa. 

- Modificació del nombre de plantes de soterrani que dins l’ocupació màxima del 
40 %. podran tenir  fins a 4 plantes soterrani. 

- Modificació/ aclariment de la distància a límits essent de 4.00ms per ambdues 
qualificacions en tots els seus límits. 

- Desaparició de la distància mínima entre blocs d’una mateixa parcel·la, a 
ambdues qualificacions. 

- Les previsions d’aparcament es realitzaran segons les determinacions 
contingudes en la normativa urbanística del PGOU. 

 
En resum, concentració de l’edificació situada a la zona sud, alliberant part del sòl per a 
major connectivitat de la zona d’espais lliures. Aquesta concentració comporta la 
variació de diversos paràmetres edificatoris per tal de poder assolir l’edificabilitat 
possible, variació sota el criteri general d’igualació entre les zones edificatòries. Per altra 
banda també desregulació específica d’alguns paràmetres passant a criteri de 
planejament general. 
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13. Quadre resum de superfícies. 
 
 
Quadre de característiques del Pla Parcial Urbanístic. 
 
 
Planejament vigent Superfície(m2) % 

      
Sistemes E 6.290,91 6,86 

  C1 48.715,38 50,86 
  A (2-3) 12.385,50 12,93 
  67.391,79 70,35 
      

Sòl privat  3.2.g 17.813,41 18,60 
 3.2.h 10.585,22 11,05 
  28.398,63 29,65 
    
Total àmbit   95.790,42 100,00 
 
 
 
Planejament proposat (refòs) Superfície(m2) % 

      
Sistemes E 6.290,91 6,86 

  C1 49.060,65 50,92 
  A (2-3) 12.040,23 12,57 
  67.391,79 70,35 
      

Sòl privat  3.2.g 17.813,41 18,60 
 3.2.h 10.585,22 11,05 
  28.398,63 29,65 
    
Total àmbit   95.790,42 100,00 
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Quadre comparatiu de superfícies i estàndards. 
 
 
 
 

       Pla General         Pla Parcial urb.          Pla Parcial (tx refòs)    Llei 2/2002 
 
 
 
SÒL PÚBLIC 

 
Superfície           
% 
 

 
Superfície   %  
m2 
 
 
 

 
Superfície   %  
m2 
 
 
 

 
Superfície  
m2 
 
 

 
Sistema de places, parcs i jardins 
urbans 
Sistema d’equipaments comunitaris  
Sistema viari 
 

 
 --                    -- 
 
 --                    -- 
 --                    -- 

 
48.715,38       
  
 6.290,91          

 12.385,50       

 
49.060,65       
  
 6.290,91          

 12.040,23      

 
9.586 
 
5.747 
 
   

 
Total sòl públic  
 

 
66.895,50      70 

 
67.391,79      70,35 

 
67.391,79      70,35 

 

 
 
 

    

 
Sòl privat 
 

    

 
Dotacions i Serveis 
 

 
 --                     --

 
28.398,63       29,65

 
28.398,63      29,65 

 

 
Total sòl privat 
 

 
28.669,50      30 

 
28.398,63       29,65

 
28.398,63      29,65 

 

 
Superfície total del sector 
 

 
95.565         100 

 
95.790,42     100,00

 
95.790,42    100,00 

 

 
 
 

PARÀMETRES PLA GENERAL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
TEXT REFÒS 

 
Coeficient d’edificabilitat 
  

 
0,30 m2 sostre/m2 sòl 

 
0,30 m2 sostre/m2 sòl 

 
0,30 m2 sostre/m2 sòl 

 
Edificabilitat  
  

 
28.669,50 m2 

 
28.737,12 m2 

 
28.737,12 m2 
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ANNEX I. FOTOS 
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2. NORMES URBANÍSTIQUES (text refós) 
 
*Es modifiquen els articles 1, 4, 17, 19 i 20 del Pla Parcial Accés Nord aprovat  
definitivament per la CTU de Girona en data 26 de maig de 2004. 
 
Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència 
 
 
Article 1. Naturalesa i objecte.   
Aquest document té la consideració de modificació puntual i text refós del pla parcial 
Accés Nord de Girona per l’ajust de l’ordenació del sector i per la millora de 
l’accessibilitat i localització dels espais lliures.  
El Pla parcial urbanístic del sector Accés Nord, té per objecte l’ordenació detallada i 
complerta dels terrenys inclosos en el seu àmbit territorial i el seu desenvolupament, 
d’acord amb les previsions del Pla general d’ordenació urbana de Girona. L´abast de la 
modificació és l´adequació de l’ordenació de l’edificació establerta al pla parcial, amb la 
delimitació i definició de nous gàl·libs, per millorar l’ordenació de l’edificació i la seva 
accessibilitat, així com vialitat del sector. Amb aquesta finalitat es proposa la modificació 
de les Normes urbanístiques de l’esmentat pla parcial, així com els plànols 7 i 8 de 
proposta de zonificació i ordenació. 
 
 
Article 2. Àmbit territorial  
L’àmbit territorial del Pla Parcial urbanístic és l’assenyalat gràficament als plànols 
d’ordenació i es troba delimitat al nord  amb el giratori anomenat Plaça Vila de Perpinyà, 
a l’est amb l’Avinguda de França, davant l’Hospital Dr. Trueta, al sud amb les 
edificacions que tenen l’accés des del camí de la Font de l’Abad, i a l’oest amb les 
instal.lacions esportives de Sant Ponç i amb l’Avinguda Josep Tarradellas.  
 
 
Art. 3. Vigència 
Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord 
amb el que disposen els articles 92 i 100 del D 1/2005 del text refós de  la Llei 
d’Urbanisme. 
 
 
Art. 4. Obligacions 
Les disposicions contingudes en el Pla Parcial urbanístic i la seva modificació obliguen 
al seu compliment per igual tant a l’Administració com als particulars. Seran d’aplicació 
les consideracions establertes en els documents de memòria, normativa, i plànols 
normatius. 
 
Art. 5. Interpretació 
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als 
seus objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor 
edificabilitat i major dotació d’equipaments i espais lliures públics, les solucions que 
afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la 
gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, 
supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 
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En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, 
s’ajustarà al que disposa el Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat definitivament 
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 28 de febrer de 2002 (DOGC 
núm. 3654 d’11 de juny de 2002). 
 
Art. 6. Modificacions 
Les modificacions del Pla Parcial urbanístic hauran de respectar les determinacions per 
ordre de jerarquia urbanística. 
No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no comportin 
distorsions en l’estructura general del sector, ni modificacions en la superfícies de les 
illes superiors al 5%. Tampoc ho seran les petites variacions ocasionades per a la millor 
adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització que no suposin modificacions en 
la superfície i per tant a l’edificabilitat, superior al 5%. 
 
 
Art. 7. Determinacions 
Les determinacions del Pla Parcial urbanístic es despleguen en els següents 
documents: 
 
I. Memòria 
II. Informe Mediambiental 
III. Normes Urbanístiques 
IV. Pla d’etapes i avaluació econòmica 
V. Plànols d’informació i ordenació urbanística 
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CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC 
 
Secció 1. Qualificació del sòl i desplegament del Pla 
 
Art. 8. Règim del sòl 
La classificació de l’àmbit del Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord és definit en 
el Pla General d’Ordenació de Girona, i correspon a la de sòl urbanitzable delimitat. 
 
Art.9. Qualificació 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord qualifica en zones i sistemes. 
 
S’entén per zones aquella part de terrenys dins la qual es poden exercir els drets 
relatius a l’edificació, d’acord amb els condicionants del Pla Parcial urbanístic. 
 
S’entén per sistemes els terrenys que constitueixen l’estructura del sector, i que són de 
cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Girona. 
 
Art. 10. Desenvolupament 
Per al desenvolupament del present Pla Parcial urbanístic es podran redactar  projectes 
de reparcel·lació, així com el projecte d’urbanització complementari, els quals 
respectaran les determinacions del Pla Parcial urbanístic, les seves modificacions i del 
Pla General. 
 
Art. 11. Parcel·lacions 
Conforme a les determinacions de l’article 184 de la Llei d’Urbanisme, estarà subjecta a 
la prèvia llicència qualsevol parcel·lació urbanística dins l’àmbit d’ordenació del present 
Pla.  
 
Art. 12. Projectes d’Urbanització Complementaris 
Els projectes d’urbanització complementaris que es redactin en desenvolupament del 
Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord, hauran d’ajustar-se al que disposa l’article 
87 de la Llei d’Urbanisme i d’altres condicions que li siguin d’aplicació. Així mateix, serà 
preceptiu l’acompliment de les determinacions de la Llei 20/1991 de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, així com el Decret 135/1995 
de desplegament de la Llei.  
 
Secció 2. Sistema d’actuació i divisió poligonal 
 
Art. 13. Sistema d’actuació 
L’execució del Pla Parcial urbanístic del Accés Nord es farà pel sistema de 
reparcel.lació amb la modalitat de cooperació. Segons l’article 133 de la Llei 
d’Urbanisme, l’aplicació d’aquest sistema comporta que els propietaris del polígon 
aportin el sòl de cessió obligatòria i gratuïta l’Administració executi les obres 
d’urbanització a càrrec de dits propietaris. Els costos d’urbanització aniran a càrrec dels 
propietaris afectats. L’Ajuntament de Girona, com a receptor del 10% d’aprofitament 
mig, participarà en els esmentats costos en aquesta proporció. 
 
Art. 14. Divisió poligonal 
Es preveu el desenvolupament del Pla Parcial  urbanístic en un únic polígon d’actuació 
urbanística, corresponent a l’àmbit total del sector urbanitzable. 
 
Art. 15. Procediment 
El procediment a seguir per a l’execució del Pla Parcial urbanístic s’ajustarà al que 
disposa el Títol IV del D 1/2005 del text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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Secció 3. Determinacions del Pla Parcial urbanístic   
 
Art. 16.  Sistemes i zones 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord, conté les següents qualificacions, que 
segueixen les establertes en el Pla General de Girona: 
 
Sistemes: 
- Sistema d’espais lliures (clau C) 
- Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) 
- Sistema viari,(clau A) 
 
 
Zones: 
- Zona de dotacions i serveis privats (clau 3) 
 
 
Art. 17. Regulació detallada dels sistemes 
El Pla Parcial urbanístic del sector Accés Nord manté els conceptes, determinacions i 
terminologia pels sistemes definits en el Pla General d’Ordenació de Girona, així com 
les condicions, normatives generals que li són d’aplicació. 
 
En caràcter particular resulten d’aplicació les següents categories: 
 

• Dins el sistema d’espais lliures: 
 

1. El sistema de places, parcs i jardins urbans (clau C.1). En aquesta àrea es 
procedirà a completar la vegetació amb espècies autòctones. Tanmateix es 
preveu un camí de sorra, amb una urbanització adequada al tipus d’entorn més 
natural, que amb caràcter de trànsit restringit restableixi l’accés preexistent a una 
parcel·la fora de l’àmbit d’actuació. Per la resta de condicions seran d’aplicació 
les determinacions de la normativa general. 

 
• Dins el sistema d’equipaments comunitaris: 

 
1. El sistema d’equipament esportiu (Clau Ee). 
2. El sistema d’equipament cultural, sanitari-assistencial i administratiu (Clau 

Ec/s/a). En aquesta àrea d’acord amb les condicions de l’entorn l’edificabilitat 
màxima serà d’1,20 m2sostre/m2sòl; i una ocupació màxima de l’edificació del 
40%, amb una alçada màxima corresponent a planta baixa més dues plantes pis. 

 
• Dins el sistema viari: 

 
1. La xarxa viària urbana (Clau A.2). 
2. La xarxa viària peatonal (Clau A.3). 

 
 
Art. 18. Regulació detallada de les zones 
El Pla Parcial urbanístic urbanístic del sector Accés Nord manté els conceptes, 
determinacions i terminologia de les zones definides en el Pla General d’Ordenació de 
Girona, corresponents a la zona de dotacions i serveis privats en la categoria d’espais 
oberts (Clau 3.2) i amb les següents subzones: 
 

• Subzona de dotacions serveis privats (Clau 3.2.g) 
• Subzona de dotacions serveis privats (Clau 3.2.h) 
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Article 19. Determinacions particulars per a la zona de dotacions i serveis privats 
amb espais oberts (clau 3.2g i 3.2h). 
 
1.Definició. 
Comprèn la superfície destinada a la implantació d’usos i activitats privades, 
caracteritzats per una volumetria especial unitària derivada d’una operació de 
concentració de l’aprofitament del sector. 
 
2.Subzona. 
D’acord amb les subzones definides en el Pla General, les presents s’identifiquen amb 
les lletres “g”, és a dir: 3.2.g i “h” és a dir 3.2.h. 
 
3.Condicions de parcel·lació. 
La parcel·la mínima és de 4.000 m2 a la subzona 3.2.g;la subzona 3.2.h es constituirà 
com a parcel·la única. La façana mínima en ambdós casos serà de 50 metres. 
Per cada parcel·la es podran admetre fins a 2 usos principals o dominants sempre que 
un d’ambdós sigui el d’allotjament col·lectiu.  
Dintre de cada parcel·la o illa, l’edificació es construirà d’acord amb un únic projecte. 
 
4.Condicions d’edificació. 
El tipus d’ordenació serà d’edificació aïllada. Es consideren paràmetres bàsics 
l’edificabilitat, l’ocupació, l’alçada reguladora, el gàlib i la posició de l’edificació. 
 

4.1 Edificabilitat: l’edificabilitat màxima admesa serà la resultant 
d’aplicar un coeficient d’edificabilitat net sobre la parcel.la d’1,20 
m2sostre/m2sòl, per la subzona 3.2.g i 0,70 m2st/m2s per la 
subzona 3.2.h. 

4.2 Ocupació: l’ocupació màxima de la parcel·la serà del 40 %. En 
subsòl i dins l’ocupació esmentada, s’admetran fins a 4 plantes 
soterrani. 

4.3 Alçada:  
▪ l’alçada reguladora màxima serà de 17 metres 

corresponents a planta baixa més quatre plantes pis a 
ambdues zones, mesurades en tot el contorn de 
l’edificació a partir de la cota topogràfica de la rasant 
definitiva de la parcel·la transformada (art. 89 a 91 de la 
normativa de Pla General). 

▪ en la zona 3.2h i per mantenir les condicions 
d’assolellament de la parcel·la veïna, s’estableix una 
franja de protecció de 17m des del límit nord de la 
subzona (corresponent al carrer peatonal –clau A3-) on 
l’alçada reguladora no superarà els 11 metres 
corresponents a B+2.  

 
4.4 Posició de l’edificació: en el plànol núm. 8 es fixen els gàlibs dintre 

dels quals s’haurà d’implantar l’edificació. Dintre d’aquest gàlib, les 
edificacions se situaran de manera que no superin una longitud 
continua de més de 60 metres. Les separacions mínimes als límits 
de parcel.la són de 4 metres. 

4.5 Adaptació topogràfica: les plataformes d’anivellament dels terrenys 
es faran de forma que el màxim desnivell entre el terreny 
transformat i el natural serà d’1,50 metres per sobre i per sota 
d’aquest. Aquests límits màxims de variació topogràfica 
s’aplicaran tant a l’interior com en els seus límits. Tanmateix les 
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plataformes s’hauran de disposar de forma que no ultrapassin els 
talussos de pendent 1/3 (alçada/base). La distància mínima entre 
dos canvis d’anivellació serà com a mínim de 6 metres. No es 
permeten murs de contenció de terres en els límits de parcel·la. 
En l’interior, aquests no sobrepassaran els tres metres d’alçada i 
aniran tractats amb materials adequats a les condicions naturals 
de l’entorn. 
En les àrees lliures d’ocupació de l’edificació no es permet la 
construcció de murs de contenció, ni en general, moviments de 
terres que alterin les condicions naturals i topogràfiques de 
l’entorn. Únicament s’admeten les mínimes adaptacions 
topogràfiques necessàries com a conseqüència de la seva 
utilització a espai lliure i pel seu accés.  

 
4.6 Espais lliures de la parcel·la: els espais lliures de parcel·la es 

destinaran a jardí privat o col·lectiu, a instal·lacions esportives i 
altres elements d’esbarjo, així com d’aparcament al servei de 
l’edificació. Aquest últim ús es limita al gàlib on s’ha de situar 
l’edificació. 
El tractament d’aquests espais serà objecte d’un projecte 
específic, que s’aportarà conjuntament amb el d’obres d’edificació, 
i que restarà preferentment ajardinat, limitant-se les superfícies 
pavimentades al 20% de la superfície lliure d’edificació. 

4.7 Tanques: el projecte d’obres haurà d’incloure la definició del 
tancament exterior de la parcel·la, que tindrà una alçada màxima 
d’1,80 metres, amidats des de la rasant de l’espai públic, dels 
quals només 80 cm, podran ser massissos i la resta haurà de ser 
calada o amb elements vegetals. 

 
5.Condicions d’ús. 
 

5.1 Es fixen com a usos dominants: 
 

a. Hoteler 
b. Oficines i Serveis 
c. Sanitari 
d. Assistencial 
e. Cultural 
f. Administratiu 
g. Allotjament col·lectiu (entenent que “allotjament” fa referència a 

habitatges en qualsevol dels règims de protecció oficial 
establerts en la legislació vigent i que contemplin un mínim del 
10%  del sostre total de la parcel·la que destinats a 
instal·lacions i serveis comuns amb gestió centralitzada). 
Aquest ús es limitarà en el projecte de reparcel·lació al 60% del 
sostre total del pla parcial. 

 
5.2 Es fixen com a usos compatibles que hauran de ser sempre 

complementaris dels dominants: 
 

h. Comerç petit. Amb una superfície màxima de 200 m2 per 
establiment. 

i. Restauració 
j. Serveis tècnics 
k. Esportiu 
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l. Aparcament 
m. Habitatge unifamiliar, únicament pel personal de vigilància, 

conservació o guarda de l’establiment. 
 

5.3 La previsió d´aparcament es realitzarà d´acord amb els 
paràmetres definits en els normes urbanístiques del PGOU. 

 
 
Article 20. Disposicions addicionals. 
 

1. Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla 
General serà d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del 
text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. 

2. D’acord amb el que estableix el text refós del PGOU i la legislació vigent en 
matèria urbanística, caldrà reservar el sostre corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector en favor de l’Ajuntament. 
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3. ACTUACIONS I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. 

 

PLA D’ETAPES 
 
La urbanització es desenvoluparà en una sol polígon, en un termini màxim de 4 anys a 
comptar des de la vigència del Pla Parcial urbanístic. 
 
 

AVALUACIÓ ECONÒMICA- FINANCERA (PPU) 
 
Cost de les obres d’urbanització. 
 
El cost de les obres d’urbanització d’acord amb l’annex d’obres bàsiques és de 

1.877.610,94 €. 

 
Repercussió dels costos d’urbanització. 

 
La repercussió per hectàrea de sòl total és de : 
 
 
1.877.610,94 € 
---------------------   = 195.013,25 €/Ha 
9,579 Ha 
 
La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre és la 
següent: 
 
1.877.610,94 € 
----------------------  = 65,37 €/m2 st. 
28.737,12 m2 
 
 
Aquestes repercussions són perfectament assumibles, tal com estan els preus del 
mercat. 
 

AVALUACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA (MPP) 
 
Els costos d’urbanització i gestió derivats de la modificació de l’ordenació de la subzona 
3.2.h aniran a càrrec dels propietaris d’aquesta finca. Aquests costos comprenen 
l’enderroc de l’obra executada en el viari que s’elimina, l’increment del cost de l’escala 
situada a l’extrem sud del sector i els costos registrals. 
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