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Disposicions

EDICTE

de 19 de gener de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 10 de desembre 
de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2008 / 034577 / G
Modiicació del Pla especial Barri Vell, illa 229, en desplegament de la modiicació 
número 22 del Pla general, al terme municipal de Girona.

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual del Pla especial del Barri Vell 
illa 229 de desplegament de la modiicació del Pla general número 22 PA 105 carrer 
Oliva i Prat, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona, amb la incorporació 
d’oici següent:

- En l’article 4 de les normes urbanístiques s’afegeix un nou paràgraf amb aquest 
redactat : “El projecte de reforma de l’ediici per tal d’ubicar-hi l’ascensor i de 
concreció de la servitud de pas haurà de ser objecte d’informe per la Comissió dels 
Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació de Girona”.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urba-
nisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa i a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 19 de gener de 2009

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Annex

Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial Barri Vell, illa 229, en
desplegament de la modificació número 22 del Pla general, al terme municipal
de Girona.

3. NORMES URBANÍSTIQUES

Article 1. Naturalesa i objecte

Aquest document té la consideració de modificació del Pla especial del Barri
Vell en l’àmbit de l’illa 229 i concretament en la finca situada al carrer Oliva i
Prat número 2 per ajustar el Pla especial a les determinacions del text refós del
PGOU de Girona i establir les servituds de pas que permetran millorar
l’accessibilitat del casc antic de la població mitjançant la instal·lació d’un
ascensor públic.

El seu objecte és tant la determinació dels paràmetres de rehabilitació i
servituds de pas de l’edificació com les condicions dels espais lliures públics i
privats de l’àmbit. S’estableixen els elements a mantenir amb la finalitat de
conservar i millorar la imatge global del Barri Vell i es regula específicament la
volumetria, tipologia de coberta, alçària reguladora i composició de façana.

Article 2. Situació i àmbit

El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb el PA de titularitat
privada qualificat de zona residencial de protecció (clau 7) i una petita part de
propietat municipal qualificat de sistemes d’espais lliures (clau C1) i vialitat
(clau A2). Se situa a la cantonada dels carrers Oliva i Bonaventura Carreras
Peralta. La superfície total és de 536,16 m2.

Article 3. Determinacions

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents de memòria,
normativa, per l’illa 229 del Pla especial del Barri Vell de Girona i plànols
normatius (plànols 6.1 i 6.2 de Proposta: planta i alçats)

Article 4. Ordenació específica

Segons plànols normatius adjunts (plànols 6.1 i 6.2 de Proposta: planta i
alçats). S’estableixen les categories d’intervenció de Reestructuració Parcial
(REP), de Reestructuració Total (RT) o de Reestructuració urbanística (RU).
Aquestes categories d’intervenció es regulen segons disposicions del Pla
especial del Barri Vell.

S’estableix també, en els esmentats plànols, la localització de servituds de pas
horitzontal (SPH) i vertical (SPV). La concreció de la seva forma i dimensió es
farà en el projecte constructiu d’acord amb els criteris establerts en aquest
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document, que podran ajustar-se en el projecte d’edificació, si s’estima
adequat.

El projecte de reforma de l’edifici per tal d’ubicar-hi l’ascensor i de concreció de
la servitud de pas haurà de ser objecte d’informe per la Comissió dels Serveis
Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació de Girona.

Article 5. Gestió

El projecte constructiu contemplarà l’estudi de la muralla que permeti l’actuació
prevista en projecte.

Quan el dret de pas públic per accedir al parc i equipaments previstos a
l’emplaçament dels antics Maristes es faci efectiu, l’Ajuntament assumirà els
costos de manteniment dels espais i instal·lacions de la servitud.

En el cas que l’ordenació definitiva dels equipaments i parc dels Maristes sigui
incompatible amb el pas previst, l’Ajuntament i els propietaris, de mutu acord,
podran acordar la seva extinció.

Article 6. Disposició addicional

Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació de Pla especial
serà d’aplicació la regulació establerta al Pla especial del Barri Vell de Girona o
en el seu cas a les normes urbanístiques del text refós del Pla general
d’ordenació urbana de Girona, especialment les condicions establertes a
l’article 222 per la zona de protecció (clau 7).

(09.019.046)
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