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Disposicions

EDICTE

de 26 de novembre 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 4 de novembre 
de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 038680 / G
Pla especial en desplegament de la modiicació núm. 35 del Pla general - Xalet 
Tarrús, al terme municipal de Girona

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic en desplegament de la 
modificació del PGOU núm. 35- xalet Tarrús, en execució de la Sentència 537/07 
de 12 de juliol, promogut i tramès per l’Ajuntament 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 fi 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, modificada 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 notificat 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, 26 de novembre de 2009

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Normes urbanístiques de Pla especial en desplegament de la modificació núm. 35 del Pla general - Xalet Tarrús, de 
Girona.

 

Annex
Normes urbanístiques del Pla especial en desplegament de la modificació núm.
35 del Pla general – Xalet Tarrús, al terme municipal de Girona

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1 Naturalesa i objecte

Aquest document té la consideració de Pla especial de desplegament de la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana núm. 35 – Xalet Tarrús:
Ordenació detallada i adaptació de les condicions de protecció de la fitxa R-18
del Pla especial del protecció del patrimoni de Girona.

El seu objecte és la determinació de l’ordenació detallada de la nova edificació i
l’actualització dels termes de catalogació del xalet Tarrús, a raó tant de l’estat
de conservació actual de l’edifici, com de la necessitat d’adequar-la a les noves
determinacions. Amb la finalitat d’assolir la millor implantació possible en
relació amb els elements a mantenir i a la volumetria de la resta de l’illa, regula,
específicament, la volumetria, la tipologia de coberta, els cossos i elements
sortints, la composició de façana i les tanques.

Article 2 Situació i àmbit

El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon al solar qualificat de
zona d’eixample residencial (clau 1.2). Se situa a la cantonada dels carrers
Mare de Déu de Loreto i Rutlla.

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 408,98 m²

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 D 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
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subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de dubte o imprecisió, prevaldrà
la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i espais lliures
públics, les solucions que afavoreixin 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.

Per a tot allò no regulat específicament en aquesta modificació de Pla especial,
serà d’aplicació la regulació establerta en el Pla especial de protecció de
patrimoni 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’art.201 per a la zona residencial d’eixample (clau 1.2)

Per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, serà
d’aplicació la regulació establerta en el Pla especial de protecció de patrimoni
de Girona o, en el seu cas, a les normes urbanístiques del text refós del Pla
general d’ordenació urbana 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.

Article 6 Determinacions

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents:

1. Memòria
2. Normativa
3. Plànols
4. Fitxa R-18 Mod. del PE de protecció del patrimoni de Girona

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 7 Classificació del sòl

La classificació de l’àmbit de la modificació del Pla especial de desplegament
de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana núm. 35 – Xalet
Tarrús correspon a la de sòl urbà consolidat.

Article 8 Qualificació

El present Pla especial de desplegament de la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbana núm. 35 – Xalet Tarrús qualifica l’àmbit de zona
residencial d’eixample que configura carrer (clau 1.2).

Aquesta zona recull els eixamples urbans i suburbans històrics, on prengué lloc
l’extensió urbana de finals de segle XIX i primera meitat del XX fins a la
generalització del vehicle privat i sobre els quals s’han produït el pes de
creixement i de la localització de les activitats centrals i de servei. Comprèn
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l’edificació entre mitgeres amb façanes sobre l’alineació de vial. Inclou conjunts
amb tipologia de casa de cos. El tipus d’ordenació és d’alineació a vial.

Article 9 Ordenació específica

L’ordenació detallada desplega els paràmetres bàsics de la MP PGOU núm. 35
– Xalet Tarrús (fixats en l’art. 10 de la seva normativa) i que es transcriuen a
continuació.

- Parcel·la mínima: l’existent. No es permet cap divisió.
- Edificabilitat màxima de la parcel·la: 734,00 m² de sostre, equivalents als
166,00 m² del xalet existent + 568,00 m² d’ampliació
- Ocupació màxima:
Segons plànol d’ordenació
Per a la nova edificació, es fixa un gàlib.
- Sòl de parcel·la lliure d’edificació: serà enjardinat
- Nombre màxim de plantes:
Segons plànol d’ordenació
Per a la nova edificació, es podrà admetre, dins el gàlib fixat, un màxim de B+3.
- ARM (nova edificació): 9,50 metres sobre la coberta de la planta baixa del
xalet Tarrús

Paràmetres bàsics d’ordenació del Pla especial

- Unitat mínima de projecte: el projecte serà unitari per a la totalitat de l’àmbit
- Edificabilitat màxima de la parcel·la:
734,00 m² de sostre, equivalents als 166,00 m² del xalet existent + 568,00 m²
d’ampliació.
No es comptabilitzaran, com a sostre, ni les superfícies dels patis, reculades, ni
el porxo en planta baixa, que tenen com a finalitat posar de relleu la construcció
original del Xalet Tarrús.
- Coberta: serà obligatòriament plana, sense baranes i preferentment invertida.
- Punt d’aplicació de l’ARM:
Correspon a afegir 9,50 m sobre la cara superior del forjat de la coberta del
xalet o bé sobre la part massissa de la barana de la coberta del xalet Tarrús, en
funció de la solució arquitectònica del projecte que, amb aquesta finalitat,
aconsegueixi la millor visualització de l’edifici protegit.
- Elements admesos sobre última planta: segons article 75 de les NNUU
- Cossos i elements sortints: no s’admeten, excepte en el pati d’illa que seran
els generals de la zona 1.2.
- Composició de volums i façana:
La composició arquitectònica del nou edifici, en totes les seves façanes,
respectarà un tractament neutre de les seves obertures, materials i colors per
posar en valor i ressaltar la tipologia racionalista del xalet Tarrús.
La solució arquitectònica de la planta baixa de la nova construcció es resoldrà
amb un porxo (o solució equivalent), que afavoreixi la correcta lectura del volum
protegit del xalet Tarrús.
La part de mitgera vista es tractarà com a façana.
- Planta soterrània:
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Es permetrà la construcció d’aparcament en planta soterrània del sòl edificable
de la parcel·la, sempre que es garanteixi l’estabilitat i seguretat de les façanes
protegides amb mesures tècniques addicionals i adequades. En cap cas, es
permetrà el desmuntatge de la façana protegida.
- Tanca:
Es podrà mantenir la tanca actual del xalet en la seva totalitat, o bé conservar-
ne únicament una part testimonial, en funció del projecte.

Article 10. Disposició addicional. Annex normatiu

Aquest Pla especial modifica la fitxa R-18 xalet Tarrús del PE de protecció del
patrimoni de Girona vigent.

La fitxa modificada s’adjunta a continuació:

Xalet Tarrús R-18 Mod.
Categoria d’intervenció REP
Nivells de protecció:
Edificació:
Àmbit 1. S’han de mantenir les façanes. En cap cas, es permetrà el
desmuntatge de les façanes protegides. En aquestes façanes, s’hauran de
mantenir la geometria, els elements sortints, la forma i dimensió de les
obertures, la textura, els materials i les peces d’ofici (obra cuita, ferro forjat,
peces de fusteria). El cromatisme ha de seguir els colors propis del moviment
Modern. Es permetrà el desmuntatge del badalot existent per a la seva
posterior reconstrucció, i aquest podrà tenir una menor superfície i mantenir la
tipologia i acabats cromàtics actuals i adaptant-se al projecte futur, per tal de
millorar la relació amb l’edificació nova.
Espai lliure:
Serà enjardinat. No es permet cap tipus de construcció a l’espai lliure. La tanca
es podrà mantenir en la seva totalitat o bé conservar-se, únicament, una part
testimonial, en funció del projecte. S’eliminaran els elements, vegetals o no,
que obstaculitzin la visió dels elements catalogats des del carrer.
Espai edificable:
Àmbit 2. S’admet l’edificació d’una construcció nova, d’acord amb les
condicions d’ordenació del PE de desplegament de la MP del PGOU 35 –
Xalet Tarrús. A la planta baixa i a la façana del carrer Loreto, es permetrà el
desmuntatge de la part de xalet integrat a la construcció nova, per a la
posterior reconstrucció de les façanes originals. La solució arquitectònica de la
planta baixa de la nova construcció es resoldrà amb un porxo (o solució
equivalent) que afavoreixi la correcta lectura del volum protegit del xalet
Tarrús.
Entorn:
Les mitgeres de les finques veïnes han de tenir el mateix material, el
cromatisme i la textura que les façanes.


(09.330.047)
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