
 
DOCUMENT DE SÍNTESI 

 
MODIFICACIÓ  PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PGOU NÚM.44 – PARC DE LA DEVESA 

 
SITUACIÓ I ÀMBIT: 
 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i correspon al Parc de la Devesa i els espais que el relacionen amb 
els espais fluvials que hi llinden i a la connexió amb la ciutat. En relació als espais fluvials, l’àmbit 
incorpora el passeig perimetral  del riu Ter entre l’aiguabarreig amb el riu Guell i el riu Onyar, així com la 
vora del riu Onyar fins l’estrep del pont del ferrocarril. En relació a la ciutat, l’àmbit incorpora els 
accessos al Parc des del carrer Caterina Albert, des de la Rotonda de la Devesa , des de la Rotonda del 
Rellotge, així com els carrers que donen façana com són el  Passeig de la Devesa i bona part del carrer 
Güell. 
 
La superfície total de l’àmbit és de 414.394,41m2 
 
ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES: 
 
Àmbit de la modificació puntual núm. 44 del text refós del PGOU – Parc del Devesa, delimitat al plànol de 
proposta adjunt. 
 
ÀBAST DE LA SUSPENSIÓ: 
 
Per tal d’impedir qualsevol desenvolupament urbanístic a la Devesa que hipotequi la coherència del Pla 
Especial, simultàniament, es proposa suspendre l’atorgament de llicències, i autorització d’obres, pel 
termini de dos anys, d’acord amb el que disposen els articles 73.1 i 74.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
La suspensió no afectarà a les obres que es trobin en curs en el moment d’aprovació del present 
instrument; a les imprescindibles en execució del TAV ; així com aquelles que es derivin de la 
reurbanització del Passeig de la Devesa, i de la millora de l’enllumenat del parc. 
 
ÀBAST DE LA MODIFICACIÓ: 
 
L’abast i determinacions mínimes del Pla Especial de la Devesa, serà la regulació general del conjunt de 
l’àmbit, en relació a la restauració de l’àrea donada la seva importància patrimonial, en relació als usos 
que s’hi desenvoluparan, especialment el de parc urbà, i en relació a la seva importància ecològica-
paisatgística. 
 
OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT DERIVAT DELIMITAT: 
 
 Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància patrimonial 

 Com a jardí històric 
 Com a conjunt d’elements catalogats 

 
 Restauració d’aquesta zona com a parc urbà 

 Recuperant les àrees ocupades per antics usos incompatibles 
 Potenciant els accessos des de la ciutat antiga 
 Relacionant-la amb el barri de Fontajau 
 Controlant l’activitat humana que s’hi realitza 

 
 Recuperació d’aquest àmbit donada la seva importància ecològica-paisatgística 

 A través de la gestió de l’arbrat 
 Recuperant el marge dret del riu Ter i Onyar 

 
TRAMITACIÓ: 
 
Aprovació inicial Ple 12/12/2011 

 
 
 
 
· Servei de planejament i gestió urbanística · 


