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Administració Local Ajuntaments 

Núm. 2434 
AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

Edicte d’aprovació definitiva d’un pla de millora urbana 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 9 de febrer de 2010, va 
adoptar el següent acord:  
 
“Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana per a 
l'accessibilitat als blocs d'habitatges del grup Vilarroja, de 
conformitat amb el que disposa l'article 83 del DL 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; i 
donar trasllat d'un exemplar de la documentació tramitada a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme, als efectes del que disposa 
l'article 86 de l'esmentat DL 1/2005”.  
 
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar un recurs contenciós-admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa i Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest Edicte. 
Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de 
reposició davant del Ple de la Corporació en el termini d’un mes, a 
comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest Edicte. 
Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 
de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi 
estat dictada i notificada cap resolució expressa, s’entendrà 
desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà 
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia 
següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el 
recurs de reposició.  
 
ANNEX 
 
NORMATIVA 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL.  
Article 1. Naturalesa i objecte.  
Aquest document té la consideració de pla de millora urbana per 
l’accessibilitat dels habitatges de Vila-Roja, per la incorporació 
d’ascensors que facilitin l’accés a un seguit d’habitatges 
plurifamiliars de protecció que a hores d’ara estan mancats 
d’accessos adaptats per a usuaris amb problemes de mobilitat.  
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El seu objecte és, en sòl urbà consolidat, el de millorar les 
condicions d’habitabilitat dels blocs d’habitatges plurifamiliars 
inclosos en l’àmbit d’aquest pla de millora urbana, amb la 
introducció de les disposicions urbanístiques necessàries per 
possibilitar la col·locació d’ascensors practicables adossats a les 
façanes principals dels blocs.  
 
Article 2. Situació i àmbit 
El pla de millora se situa al centre del barri de Vila-Roja de Girona 
en sòl urbà consolidat. L’àmbit del pla de millora, és el grafiat als 
plànols d’ordenació. Està delimitat al nord pel carrer Planura, a 
l’est pel camp municipal d’esports de Vila-Roja, a l’oest per altres 
habitatges del mateix grup Vila-Roja i al sud pel centre d’educació 
infantil i primària.  
 
La superfície total de l’àmbit és de 8.157,22m2.  
 
Article 3. Obligatorietat 
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, 
les disposicions contingudes en l’esmentat PGOU i les seves 
modificacions obliguen al seu compliment per igual tant a 
l’administració com als particulars. Qualsevol actuació o 
intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o provisional, 
sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les 
disposicions del text refós del PGOU.  
 
Article 4. Vigència 
Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, 
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 DL 1/2005 del text refós de la Llei 
d’urbanisme.  
 
Article 5. Interpretació  
Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, 
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 
afavoreixen 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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Article 6. Determinacions 
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents 
documents:  
 
1. Memòria 
2. Normativa 
3. Pla d’etapes i avaluació econòmico-financera 
4. Plànols 
 
CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Art. 7. Classificació del sòl 
L’àmbit del present pla de millora es troba en sòl urbà consolidat, 
té els carrers colindants urbanitzats, disposa d’accés rodat i dels 
serveis urbanístics bàsics.  
 
Article 8. Qualificació 
El present pla de millora qualifica l’àmbit de zona i sistemes. La 
zona identifica els sòls residencials de volumetria vinculant (clau 
2.4) recollida en l’article 209 de les NNUU dels PGOU de Girona; 
es diferencien dues subclaus: subclau “2.4.a” per a volumetries 
existents i subclau 2.4a*, de nova creació, amb volumetria 
vinculant-ascensors. Els sistemes inclosos s’identifiquen com a 
xarxa viària urbana (clau “A.2) i com a xarxa viària peatonal (clau 
“A.3”), ambdues recollides en els articles 127 a 134 de les NNUU 
del PGOU de Girona.  
 
S’entenen per sistemes els conjunts d’elements d’interès general 
que són fonamentals per assegurar el desenvolupament i 
funcionament urbà. La xarxa viària urbana (Clau A.2) està 
destinada a garantir l’accessibilitat rodada a les edificacions i la 
connectivitat dels diferents teixits que formen la ciutat, (art. 127 i 
ss).  
 
La zona de volumetria vinculant comprèn aquells sòls residencials 
caracteritzats per una volumetria especial en forma i/o intensitat 
conseqüència d’una operació de remodelació/transformació. 
Inclou els sòls amb edificacions i espais lliures i es caracteritzen pel 
tipus edificatori de bloc o torre aïllada de caràcter plurifamiliar 
amb espais lliures entre ells. La naturalesa i titularitat d’aquest sòl 
lliure d’edificació podrà ser pública o privada. La subzona 2.4.a es 
diferencia per recollir volumetries existents. El tipus d’ordenació 
és edificació aïllada.  
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Article 9. Interpretació de la doble clau A3/2.4a* 
Aquesta és una clau de doble qualificació de transició. La primera 
qualificació, a l’esquerra de la barra (Clau A.3) equival a la 
qualificació de base del sòl; la segona qualificació, a la dreta de la 
barra (clau 2.4A*) determina la qualificació en què el podrà 
transformar part d’aquest sòl, com a zona residencial. A mesura 
que es transformi el sòl, amb la construcció dels ascensors, aquests 
sòls transformats passaran a qualificar-se amb la clau 2.4a*, en 
aquest cas de zona residencial amb volumetria vinculant-
ascensors. El sòl inclòs dins aquesta doble qualificació que no sigui 
ocupat pels nous nuclis de comunicació vertical però, en tant que 
no varia la seva condició, tampoc varia la seva qualificació i manté 
la qualificació A3. 
 
Article 10. Ordenació específica subzona 2.4.a*. Zona residencial 
amb volumetria vinculant-ascensors. 
El sòl inclòs en l’àmbit d’aquest pla de millora d’ordenarà segons 
les disposicions de la zona residencial amb volumetria vinculant 
(clau 2.4) segons el que disposa l’article 209 de les NNUU del text 
refós del PGOU, segons els paràmetres bàsics grafiats en el plànol 
5 – Proposta – d’aquest document i, específicament, en les dispo-
sicions que, per la nova subclau 2.4.a*, es detallen a continuació:  
 
Condicions d’ús: 
En la zona qualificada de 2.4.a* i dins l’ús residencial, es podran 
admetre  exclusivament els següents usos:  
-Nuclis d’ascensors de comunicació vertical per habitatges 
-Accés als nous nuclis d’ascensors 
 
Condicions d’edificació:  
-Implantació: s’adossa adossat a la façana principal de l’edifici.  
 
Condicions de gestió i execució: 
-El projecte de construcció i instal·lació dels nous ascensors serà 
d’iniciativa pública o privada. En cas d’iniciativa privada el 
projecte haurà de ser assumit pels serveis tècnics municipals.  
-El projecte delimitarà els sòls que s’hagin de desafectar de domini 
públic i transmetre a la comunitat.  
-Caldrà preveure l’adequada reurbanització de l’entorn a 
conseqüència de la construcció dels nous nuclis de comunicació 
verticals.  
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Article 11. Normativa seguretat i incendis.  
L’ordenació final de les edificacions ha de donar compliment a la 
secció SI 5 del Document bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del 
Codi Tècnic d’Edificació.  
 
Disposició addicional. 
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) 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.  
 
Girona, 10 de febrer de 2010 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 
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Núm. 2435 
AJUNTAMENT DE GIRONA 

 

Edicte d’aprovació inicial de la modificació puntual d’un pla especial 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 9 de febrer de 2010, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla Especial de Ca l'Onofre, de conformitat amb el que disposa 
l'article 67 en relació amb l'article 94 del DL 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.  
 
L’expedient i totes les actuacions s’exposen a l’Oficina d’Infor-
mació Ciutadana i a l’Àrea d’Urbanisme, perquè puguin ser 
examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al 
Registre General, pel termini d’un mes, comptat des de la 
publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la premsa 
local. Així mateix, també es pot consultar a través del web 
municipal (www.girona.cat/urbanisme).  
 
Girona, 10 de febrer de 2010 
 
Anna Pagans i Gruartmoner 
Alcaldessa 


