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Disposicions

EDICTE

de 6 d’octubre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referents al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 21 de juliol de 
2010 i de 9 d’abril de 2008, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2008 / 031529 / G
Pla especial d’ordenació de volums dels equipaments públics i criteris d’adequació i 
restauració del parc luvial i Deveses de la Creueta, al terme municipal de Girona

Acord de 21 de juliol de 2010

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

—1 Donar conformitat al text refós del Pla especial d’ordenació de volums dels 
equipaments públics i criteris d’adequació i restauració del sistema de parc fluvial i 
deveses de la Creueta, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona en compliment 
de l’acord d’aprovació definitiva de data 9 d’abril de 2008.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques 
corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 9 d’abril de 2008

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial d’ordenació de volums dels equipaments 
públics i criteris d’adequació i restauració del sistema de parc fluvial i deveses de la 
Creueta, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona, supeditant-ne la publicació 
en el DOGC i consegüent executivitat a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
les prescripcions del qual s’hauran d’incorporar, si escau, mitjançant la presentació 
d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provi-
sional de l’expedient i degudament diligenciat.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot inter-
posar 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 
públiques 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 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, seu 
de la Generalitat de Catalunya, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Girona, 6 d’octubre de 2010

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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ANNEX

Normes urbanístiques del Pla especial d’ordenació de volums dels equipaments públics i criteris d’adequació i 
restauració del parc luvial i deveses de la Creueta, de Girona

 

Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial d’ordenació de volums dels 
equipaments públics i criteris d’adequació i restauració del parc fluvial i deveses 
de la Creueta, al terme municipal de Girona 

Capítol I Disposicions generals 

Article1 Naturalesa i objecte 

El Pla especial d’ordenació i protecció per l’ordenació de volums dels 
equipaments públics i criteris d’adequació i restauració del sistema de parc 
fluvial i deveses té per objecte regular la composició volumètrica de les 
parcel·les de sistema d’equipaments docents Ed.(1), Ed.(2) i Ed.(3), en sòl urbà 
consolidat del Parc científic de la Universitat de Girona, i concretar els criteris 
per a l’adequació i restauració del sistema de Parc fluvial i deveses, en sòl no 
urbanitzable, en el municipi de Girona, i respecta, en totes les seves 
determinacions, la legislació vigent en matèria urbanística, així com el respectiu 
reglament d’aplicació. 

Article 2 Àmbit territorial 

L’àmbit territorial d’aquest Pla especial és l’assenyalat gràficament en els 
plànols d’ordenació núm.6 i correspon a les parcel·les d’equipaments docents 
públics i al sistema de parc fluvial i deveses del Pla especial de la Creueta. 
L’àmbit té una superfície de 174.157,87 m². 

Article 3 Vigència 

Aquest Pla especial serà executiu a partir de la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva i de les seves normes urbanístiques en el Diari Oficial que 
correspongui. 

Article 4 Obligacions 

Les disposicions contingudes en aquest Pla especial obliguen al seu 
compliment, per igual, tant a l’administració com als particulars. 

Article 5 Interpretació del Pla 

La interpretació d’aquest document es farà d’acord amb el seu contingut i 
subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de dubte o imprecisió, prevaldrà 
la solució de menor edificabilitat, major dotació d’equipaments i espais lliures 
públics, i major protecció ambiental, les solucions que afavoreixin el domini 
públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, excepte 
pel que fa a la quantificació de les superfícies, supòsit en el qual cal atenir-se a 
la superfície real. 
En tot cas, i per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta 
normativa, s’aplicarà el que disposa el vigent Pla especial la Creueta i el Pla 
general d’ordenació de Girona. 
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Article 6 Modificacions 

Les modificacions del planejament se subjectaran a les mateixes disposicions 
que en regeixen la formació, i s’ha de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i 
privats. 
Si la modificació comporta un increment de sostre edificable, s’hauran 
d’incrementar proporcionalment els espais lliures. 

Article 7 Determinacions 

Les determinacions d’aquest Pla especial es despleguen en els documents 
següents: 

- Memòria 
- Normes urbanístiques 
- l’Estudi econòmic i l’agenda 
- Plànols d’informació i ordenació 
- Annex I: avantprojecte del parc fluvial de la Creueta 
- Annex II: Conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Parc Científic i Tecnològic 
de la UdG per a l'execució del parc fluvial. 

Capítol II Règim urbanístic del sòl 

Article 8 Regulació de l’edificació del sistema d’equipaments docents 

L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’equipament, al paisatge 
i, en general, a les condicions ambientals del lloc. En el plànol 06 Delimitació 
sector i ordenació dels equipaments, es defineixen els gàlibs màxims de les 
zones edificables i el nombre màxim de plantes. 
Els gàlibs màxims podran ser sobrepassats en 3,5 metres lineals sense ocupar, 
en cap cas, més d’un terç de la longitud total del perímetre del gàlib màxim i 
sense mai augmentar però la superfície d'ocupació que determina el gàlib. 
Per a cada parcel·la, s’estableixen els paràmetres màxims següents: 

Parcel·la m² sòl m² sostre núm. Plantes alçària 
reguladora 
màx. 

Ed1 5.801,30 9.103,27 B+3 15 
Ed2 32.070,28 19.861,37 B+3 15 
Ed3 6.147,34 3.984,00 B+3 15 

A Ed1, s'admetrà fins a un 60% en PB+4, amb una alçària reguladora màxima 
de 18,75 m només a la meitat de llevant, en el sentit longitudinal de la parcel·la. 

Article 9 Regulació específica del sistema de parc fluvial i deveses (clau C.5) 
del PE 

D’acord amb el PE de la Creueta, serà de titularitat pública. 
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Els criteris d’adequació i restauració del parc fluvial i deveses estableixen 3 
àrees, amb una gradació en la intensitat d’intervenció i usos previstos. 
Aquestes àrees estan delimitades en el plànol P.07 Gestió i fases d’execució: 

Fase 1A Accessos al parc i zones d’aparcament: 
Ocupa una estreta franja entre els talussos de barrera fluvial i els equipaments, 
amb una superfície d’uns 7.614,39 m² (5,85% del parc). Juntament amb la fase 
1B, conforma una zona de transició, de major freqüentació, entre l’edificació i el 
parc fluvial pròpiament dit. Ha de concentrar els usos i serveis vinculats als 
accessos al parc i equipaments. Per tant, es podran admetre els serveis 
urbanístics, pavimentació i aparcaments necessaris per al seu funcionament. 

Fase 1B. Talussos de la barrera fluvial: 
Ocupa la franja necessària per a la construcció, en compliment de l’informe 
tècnic emès per l’Agència Catalana de l’Aigua el 6 de novembre de 2002 
(expedient UDPH20020006759), en relació amb el PE la Creueta de 
l’estructura perimetral de defensa i protecció d’avingudes per un període de 
retorn Q500 pels terrenys edificables, en base a l’estudi hidràulic redactat per 
ABM. 
L’estructura es localitza per sobre de l’actual Q100. Es proposa amb terra 
compactada de secció atalussada. Té una superfície d’uns 14.896,90 m² 
(11,45% del parc). S’adequarà per articular la relació entre les fases 1A i 2, 
amb accessos per a vianants i de servei al parc. 
El text refós incorpora les prescripcions d’un segon informe tècnic emès per 
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 25 de novembre de 2009 (expedient 
UDPH200800393), que puntualitza i corregeix parcialment l’estudi hidràulic 
redactat per ABM. Aquestes prescripcions afecten només la zona que se situa 
davant del solar Ed (1), que és el punt on el Pla de la Creueta s’estreny fins 
acabar en un congost per on el riu Onyar entra a la ciutat de Girona. 
Concretament, l’informe conclou que es deixaran lliures, sense modificacions 
de relleu, els terrenys situats dins de la zona inundable amb l’avinguda de 100 
anys de període de retorn, que estan sobreelevats menys de 7,70 m respecte 
del fons de la llera de l’Onyar en el tram confrontant. L’expressió exacta 
d’aquesta línia Q 100 sobre un document gràfic no és possible perquè no es 
disposa d’un aixecament topogràfic prou precís. Per això, l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua afegeix, a continuació, una definició complementària i 
simplificada, que se situa pel costat de la seguretat, a l’hora de definir la línia Q-
100. Diu, concretament que en particular, es limitarà a una franja d’una 
amplada màxima de 20,00 m en l’extrem nord-oest i una amplada màxima de 
30,00 m, en l’extrem sud-est de la parcel·la. Aquesta segona definició és la que 
recull, gràficament, aquest text refós. No obstant això, per a la redacció del 
projecte d’execució del parc fluvial, s’haurà de realitzar un aixecament 
topogràfic in situ que permeti la definició exacta de la línia Q-100. 

Fase 2. Parc fluvial: 
Ocupa la resta de terrenys, inundables per un període de retorn T500, amb una 
superfície d’uns 107.627,66 (82,70% del parc). Les condicions d’ús i ordenació 
són les establertes en els articles 169 i 170 de les normes urbanístiques del 
PGOU vigent. 
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Article 10 Regulació específica sobre l’execució dels talussos de la barrera 
fluvial del parc fluvial 

Finalment, en el moment de l’execució de la fase 1B de talussos de la barrera 
fluvial, s’haurà de donar compliment a les prescripcions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua següents: 

1. La tipologia i dimensionament dels elements estructurals, que formen part 
del tancament hidràulic pel cabal de 500 anys de període de retorn per a la 
protecció de les edificacions de la UA la Creueta, s’hauran de determinar 
d’acord amb les sol·licitacions mecàniques associades a una riada d’aquesta 
recurrència. 
2. El promotor de les obres de l’avantprojecte d’urbanització del parc fluvial 
demanarà l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, aportant els 
corresponents projectes constructius de les diverses fases adaptades a les 
prescripcions anteriors. 

Disposició addicional 

Per a tot allò no regulat específicament en aquest PE, serà d’aplicació la 
regulació establerta en el PE de la Creueta i PGOU vigent. 

(10.279.031)
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