
 
 
                                                                                                                            DOCUMENT DE SÍNTESI 
 
   MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL ILLA 221 
                                    Adaptació a la MP PGOU núm.12  -a. PA 97 Pujada de Sant. Feliu l, 
                                          b. PA 98 Pujada de Sant. Feliu II, c. PA 99 T. Bosch Monar 
 
SITUACIÓ I ÀMBIT: 
 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb les finques incloses en la Modificació puntual núm 12 del Text refós 
del PGOU al cantó est del carrer Ballesteries i Pujada de Sant Feliu, entre la Torre Bosch Monar i la casa Pastors. Correspon 
a l’illa 221 així designada en el Pla Especial del Barri Vell i en concret les finques  per la qual el Pla Especial del Barri Vell 
estableix una categoria d’intervenció de RU (reestructuració urbanística) La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 
620,15 m2 
 
 
ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES: 
 
Àmbit discontinu de la modificació puntual del PE del Barri Vell delimitat al plànol de proposta adjunt. 
 
 
 
ABAST DE LA SUSPENSIÓ: 
 
Se suspèn l'otorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per naturalesa dels canvis proposats , no es posi en 
risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 
 
 
ABAST DE LA MODIFICACIÓ: 
 
 
Aquest document té la consideració de Modificació del Pla Especial del Barri Vell de Girona en un àmbit de l’illa 221 i a 
l’empara de l’article 67.1.a de la LUC el seu objectiu és adaptar el PE del Barri Vell a les disposicions del text refós del PGOU 
(MPGOU 12- PA 97 Pujada de Sant Feliu I, PA 98 Pujada de Sant Feliu II i PA 99 Torre Bosch Monar) per a l’ordenació d’un 
conjunt artístic i concretament per establir les categories d’intervenció i ordenacions volumètriques específiques necessàries 
per el reconeixement i recuperació de la façana urbana de les edificacions construïdes adossades a la muralla medieval.  
 
Amb aquesta finalitat es modifiquen els plànols del PE del Barri Vell i s’incorporen ordenacions específiques a l’illa 221 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ORDENACIÓ: 
 
 
PA 97 Pujada Sant Feliu I 
 
En previsió de la creació d’un accés vertical de comunicació a la zona qualificada d’equipament de la casa Pastors, es 
requereix una ordenació volumètrica que s’adapti als condicionants funcionals i que tindrà les característiques formals 
necessàries que siguin coherents amb la naturalesa arquitectònica de l’entorn amb compliment de les ordenances del Pla 
Especial del Barri Vell. Aquesta connexió vertical, busca la connexió amb el nivell de la planta baixa de la Casa Pastors a 
l’alçada de la plaça de la catedral i és a través d’una obertura ja existent.  
 
Així, en coherència amb les actuacions previstes al PGOU i d’acord amb el propi interès patrimonial i estat de conservació de 
l’edifici actual es modifica la categoria d’intervenció del Pla Especial Vigent a categoria de Reestructuració Total (RET) per a 
la zona qualificada d’equipament i de Reestructuració Parcial (REP) amb manteniment de façana per a la zona qualificada 
com a zona de protecció ( clau 7) 
 
 
 



 
 
El fragment de façana que se li assigna una categoria d’intervenció de Reestructuració Parcial,( REP) tindrà la mateixa alçada 
reguladora que actualment (PB+2 i PB+3) i podrà adequar les obertures a lògiques de l’ús intern respectant l’estructura actual 
i en tot cas, s’adequarà al compliment de les ordenances del Pla Especial, especialment l’article 33, 34.2.c , 37.2.c i 43.1.c de 
categories d’intervenció i condicions generals de l’edificació. En aquest sentit, es detecta una obertura com element impropi 
que queda grafiat als plànols normatius. 
 
 
PA 98 Pujada Sant Feliu II 
 
En previsió d’una nova façana a la zona qualificada d’equipament del Museu d’Història de la Ciutat, que funcioni com a accés 
vertical i permeti racionalitzar així els espais i les comunicacions internes (veure document annex) possibilitant la connexió 
adaptada a través del Museu entre el carrer Pujada de Sant Feliu i el carrer de la Força, es requereix una ordenació 
volumètrica específica. 
 
Altrament, la connexió del nucli de comunicacions verticals amb la façana situada a la vertical de la muralla, en segon pla, fa  
necessari establir un gàlib per a un pas horitzontal sobre el pati tal i com s’indica a les fitxes normatives específiques. A 
aquests efectes, la ocupació en planta del volum inscrit, no sobrepassarà els 65% de la planta del gàlib i tindrà una 
formalització sensible amb el pati i especialment amb el pla de la muralla. 
 
La singularitat de l’edifici resultant, tant per l’ús com per la integració del pati interior amb la muralla justifica que la ordenació 
de la façana sigui amb un caràcter més lliure. Per aquest motiu, haurà de ser objecte d’informe de la Comissió de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així, en coherència amb les actuacions previstes al PGOU i d’acord amb el propi interès patrimonial i estat de conservació de 
l’edifici actual es modifica la categoria d’intervenció del Pla Especial Vigent a categoria de Reestructuració Total (RET) i es 
fixa l’aparició d’un pati entre la façana interior de l’edifici resultant i la muralla. 
 
 
PA 99 Pujada Torre Bosc Monar 
 
Amb la voluntat d’eixamplar l’àrea de protecció de la Torre Bosch Monar a efectes d’una millor integració urbana, es preveu el 
manteniment d’un espai lliure tangent al carrer Ballesteries i la dignificació de la façana lateral que confronta la Torre i tanca 
l’espai. 
 
Així, en coherència amb les actuacions previstes al PGOU i d’acord amb el propi interès patrimonial i estat de conservació 
dels edificis actuals es modifica la categoria d’intervenció del Pla Especial Vigent a categoria de Reestructuració Parcial 
(REP) per a les parcel·les 5585113 i 8858114 i es manté la categoria de Reestructuració Urbanística (RU) per a la parcel·la 
5585115 i 5585116 restant els edificis existents com a fora d’ordenació. 
 
La façana que se li assigna una categoria d’intervenció de Reestructuració Parcial,( REP) tindrà la mateixa alçada reguladora 
que actualment (PB+4) i s’adequarà al compliment de les ordenances del Pla Especial, especialment l’article 33, 34.2.c , 
37.2.c i 43.1.c de categories d’intervenció i condicions generals de l’edificació. En aquest sentit, es detecta una obertura com 
element impropi que queda grafiat als plànols normatius. Altrament, per a una millor integració urbana, la façana lateral dreta 
de la finca 5585114 que confronta amb la Torre Bosch Monar, tindrà un tractament de façana principal amb les condicions 
generals de l’edificació pròpies del Pla Especial del Barri Vell.  
 
 
 
 
 


