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1. MEMÒRIA 

1. 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. 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 21/04/2006. 
 
L’ordenació de l’edificació i les condicions de gestió i execució estan fixades pel Pla 
General d’Ordenació del Municipi de Girona i en la Modificació Puntual del PGOU al 
polígon d’actuació 21 – Plaça de Braus, aprovada definitivament per la CTU de Girona 
en sessió de data 29 de setembre de 2005. Aquesta, fixa com a condició específica 
l’ordenació volumètrica de l’edifici de l’Audiència, a través d’un PMU d’ordenació de 
volums. 
 
Per tal de buscar el millor projecte per l’Audiència i la ciutat, s’ha realitzat un concurs 
amb un tribunal amb representació de les administracions autonòmica i municipal. El 
present PMU ha de regular normativament l’ordenació volumètrica proposada. 
 

2. Naturalesa, objecte i abast del PMU d’ordenació de volums. 
Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums 
de l’audiència de Girona per la ordenació volumètrica  del sòl destinat a l’Audiència de 
Girona i es redacta en compliment de les condicions establertes a la citada modificació 
puntual. 
 
El seu objecte, és el de regular la composició volumètrica i de façanes d’acord amb 
l’establert a l’art. 68.1.b. del TRLU,  de l’edificació de l’equipament i de les dotacions i 
serveis privats, destinats a l’Audiència Provincial.  Amb aquesta finalitat, es concreta la 
delimitació del sector de PMU i la seva regulació específica . 
 
 

3. Situació i àmbit. 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb el sistema d’equipament 
administratiu (Clau E.a). i la zona de dotacions i serveis privats (Clau 3.2) i entorn 
immediat, entre  el passeig de la Devesa, l’avinguda Josep Tarradellas, i els carrers 
Torin i Joan Pons amb una superfície total de 3.931,63m2. 
 

4. Formulació i tramitació 
El present Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de l’audiència provincial, està 
promogut 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. 79, 83, 85  i disposició transitòria setena 
del DL 1/2005 TRLU. 
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5. 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. 
 
Específicament i en relació a aquest Pla és d’aplicació el que s’estableix a la 
Modificació Puntual de PGOU al PA 21– Plaça de Braus, aprovada definitivament per 
la CTU de Girona en sessió de data 29 de setembre de 2005. Els paràmetres 
específics dels equipaments i subzones 3.2. plaça de braus es defineix a l’annex 
normatiu de l’esmentada Modificació Puntual i es transcriu a continuació: 
 
11.2. Condicions específiques del sistema d’equipaments: 
 

- Per l’ordenació de l’edificació de l’equipament i de les dotacions i serveis privats, 
destinada a l’Audiència Provincial,  caldrà la redacció d’un PMU d’ordenació de 
volums amb tractament unitari. 

- L’edifici podrà ocupar el 100 % de la parcel·la. 
- L’edificabilitat màxima serà de 10.778 m2 de sostre sobre rasant. 

 
11.3. Condicions específiques de la subzona 3.2. plaça de Braus: 
 

- Per l’ordenació de l’edificació de l’equipament i de les dotacions i serveis privats, 
destinada a l’Audiència Provincial,  caldrà la redacció d’un PMU d’ordenació de 
volums amb tractament unitari. 

- L’edifici podrà ocupar el 100 % de la parcel·la. 
- L’edificabilitat màxima serà de 2.204 m2 de sostre sobre rasant. 

 
 

6. Estructura de la propietat i característiques del solar  
El sòl objecte d’aquest PMU ha estat cedit per l’Ajuntament de Girona per l’edificació 
de la nova Audiència provincial. El plànol núm. 4 recull l’adjudicació de les finques 
resultants del projecte de reparcel·lació aprovat.  
 

7. Objectius i criteris del PMU  
L’objectiu del present PMU és a través de l’ordenació volumètrica de l’edifici de 
l’Audiència i del seu entorn immediat, assegurar la millor implantació urbana, de forma 
compatible amb el bon funcionament d’un equipament amb un programa de gran 
complexitat.  
 
Amb aquesta idea, es recull la proposta guanyadora del concurs, de la que es valora 
especialment l’esforç per la seva integració en l’entorn, amb els criteris de compactat, 
d’ajustar en el possible l’alçada i alineacions a les edificacions de l’entorn i la 
focalització de la imatge pública en la façana exterior de l’illa, en relació amb la plaça i 
el Passeig de la Devesa. 
 
Indicativament es recull com a criteris d’urbanització, les rasants i tipus d’acabats de 
l’adequació de l’entorn  proposades. 
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8. Descripció de l’ordenació  
Es proposa un edifici compacte, de Pb+5 amb mitja planta reculada (P6), alineat amb 
la resta d’edificacions de l’illa, també de Pb+5. La façana nord, davant de la plaça del 
Passeig de la Devesa concentra els accessos i la imatge pública, permetent una bona 
relació amb un interior d’illa molt més domèstic. 
 
Els accessos s’emfatitzen amb uns porxos que es perllonguen sobre la plaça. A banda 
dels accessos, el caràcter públic de l’equipament es reflecteix en el tractament de la 
seva pell i amb la utilització puntual de vols. 
 
 

9. Quadre resum de superfícies 
Per tal de comprovar el compliment dels paràmetres normatius fixats en la Modificació 
puntual del PGOU PA 21- Plaça de Braus, s’ha estimat indicativament els sostre 
construït, a efectes normatius, que utilitza la proposta.  S’adjunta quadre resum 
justificatiu. 
 
 

 superfície (m2)  
Planta soterrani 375,00   

Planta baixa 2.031,13  

Planta primera 1.999,84  

Planta segona 1.916,53  

Planta tercera 1.966,69  

Planta quarta 1.916.,53  

Planta cinquena 1.935,28  

Planta coberta (max) 810,00  

TOTAL 12.951,00  

Sostre edificable màxim 12.982,00  
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2. NORMATIVA 
 

Article 1. Naturalesa, objecte i abast. 
Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums 
de l’audiència de Girona amb l’objecte de regular la composició volumètrica i de 
façanes d’acord amb l’establert a l’art. 68.1.b. del TRLU,  de l’edificació de 
l’equipament i de les dotacions i serveis privats, destinats a l’Audiència Provincial. Amb 
aquesta finalitat, es concreta la delimitació del sector de PMU i la regulació de la seva 
ordenació específica . 
 

Article 2. Delimitació de l’àmbit. 
L’àmbit del Pla és el delimitat als plànols i es correspon amb el sistema d’equipament 
administratiu (Clau E.a). i la zona de dotacions i serveis privats (Clau 3.2) i entorn 
immediat, entre  el passeig de la Devesa, l’avinguda Josep Tarradellas, i els carrers 
Torin i Joan Pons amb una superfície total de 3.931,63m2. 
 

Article 3. Ordenació específica. 
L’ordenació de l’àmbit del Pla està reflectida al plànols 5 6 i 7 d’aquest document. Els 
paràmetres específics de l’ordenació són: 
 
Condicions de l’edificació de les parcel·les qualificades d’E.a i 3.2 

Ocupació màxima:  B+5: 100 % 
P6:  segons gàlib definit als plànols d’ordenació  

ARM i núm. Plantes:  B+5: 24 m 
P6:: 3 m addicionals 

 Punt d’aplicació de l’ARM definit en els plànols d’ordenació 
Edificabilitat màxima:  12.982 m2 de sostre total 
Vols màxims:   segons gàlib definit als plànols d’ordenació 

 
Condicions d’adequació de l’entorn: 

Rasants: Les rasants dels nous carrers i espais lliures seran 
les grafiades en els plànols d’ordenació, amb la 
tolerància necessària per la seva adaptació a la 
major precisió del projecte d’urbanització. 

Zona d’accés: L’àrea així definida als plànols d’ordenació 
constitueix l’àrea d’accés de l’equipament i 
s’adequarà i urbanitzarà per respondre a aquestes 
necessitats. Amb aquesta finalitat es podran 
admetre escales i rampes d’accés i les seves 
ventilacions, i la seva protecció amb porxos  amb 
un màxim del 15 % d’aquesta àrea. 

  

Disposició addicional. 
Per tot allò no regulat específicament en aquest Pla de Millora serà d’aplicació la 
regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Girona. 
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