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Disposicions

EDICTE

de 25 de novembre de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques referent al municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 17 de 
novembre 2010, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp: 2009/39337/G
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Girona núm. 12, en 

el terme municipal de Girona.

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt:

Aprovar definitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació urbana de Girona núm.12, de Girona, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament.

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3, de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat pressumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, plaça Pompeu Fabra, 
número 1, 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 25 de novembre de 2010

M. DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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ANNEX

de les Normes urbanístiques de la modiicació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
de Girona núm. 12, de Girona.

1

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE GIRONA NÚM. 12 

NORMATIVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1. Naturalesa i objecte.   
Aquest document té la consideració de modificació puntual núm. 12 del Text Refós del Pla 
General d’Ordenació de Girona per a la delimitació i regulació de la ordenació dels PA 97 
Pujada de Sant Feliu I, PA 98 Pujada Sant Feliu II i PA 99 Torre Bosch Monar.  

Article 2. Situació i àmbit 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb les finques qualificades pel PGOU 
vigent de sistema de places, parcs i jardins urbans al cantó est del carrer Ballesteries i Pujada 
de Sant Feliu, entre la Torre Bosch Monar i la casa Pastors. Inclou també la plaça entre la 
Pujada de Sant Feliu i Calderers.  

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 1.215,10 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 subjecte als seus objectius i finalitats. En cas 
de dubte i 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. 

En tot cas, i per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al 
que disposa el Pla General d’Ordenació 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 següents documents: 
1. Memòria 
2. Normativa 
3. Agenda i avaluació econòmico-financera 
4. Plànols  

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Art. 7. Classificació del sòl 
La classificació de l’àmbit de la modificació del text refós del PGOU número 12 PA-97/98/99 
Pujada Sant Feliu I, II i Torre Bosch Monar Pont de la Barca al Pla General d’Ordenació de 
Girona, i correspon a la de sòl urbà no consolidat. 
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Article 8. Qualificació 
La present modificació numero 12 del text refós del PGOU qualifica  l’àmbit de zona de 
protecció (clau 7) i sistemes d’equipaments i espais lliures . 

Part de l’àmbit del PA-98 s’ha qualificat amb una doble clau 7-E que explica el doble ús 
d’aquesta parcel·la que tant en planta baixa, com en l’extrem sud del polígon (grafiat en el 
plànol 8b –Edificació resultant indicativa) estaran qualificats d’equipament (clau E), i la resta de 
la finca tindrà qualificació de zona de protecció (clau 7). 

S’entén per sistemes el conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per 
assegurar el desenvolupament i funcionament urbà.  

La zona de protecció comprèn aquelles zones del sòl urbà que han estat objecte d’una especial 
preservació i protecció. Per les seves particularitats han de ser ordenats i regulats amb uns 
paràmetres específics i singulars segons les pròpies característiques. 

Article 9. Desplegament de la modificació. 
Caldrà la modificació puntual del pla especial del Barri Vell per classificar les intervencions i 
precisar les determinacions d’aquesta modificació. 

D’acord amb la normativa vigent sobre el patrimoni arqueològic, qualsevol intervenció sobre 
aquest sector de la ciutat ha d’anar precedida d’una intervenció arqueològica prèvia. 

Article 10. Ordenació específica. 
El sòl d’aprofitament s'ordenarà segons les disposicions la zona de protecció (clau 7)  segons el 
que disposa l’article 222 de les normes urbanístiques del text refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Girona i segons els paràmetres bàsics grafiats als plànols 8a-8b i 9 – Proposta de 
modificació i façanes que estableixen fondàries, ocupacions i alçades màximes. 

Article 11. Gestió. 
Per a l’adequada gestió de l’àmbit de la modificació es delimiten 3 polígons d’actuació. La 
descripció i gestió de cadascun d’ells es recull en les fitxes que segueixen. Els paràmetres 
d’aplicació són els que resulten dels plànols normatius. A efectes justificatius, es tindran en 
compte les dades remarcades de color gris a les fitxes; la resta resulten de quocients que 
podrien induir a error a raó de la reducció de decimals: 

PA - 97. PUJADA DE SANT FELIU I 

ÀMBIT:
- Està delimitat per la Pujada de Sant Feliu, i la muralla entre la casa Pastors i el PA 98 
- La superfície del polígon és de 205,61 m². 

OBJECTIUS GENERALS: 
- Reconèixer l’edificació existent i la façana urbana. 
- Obtenció d’un equipament per accedir a la casa Pastors. 
- Fer aparèixer la muralla al pati posterior de l’edificació. 

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
  superfícies 
  m² %

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR: 205,61 100,00
Sostre màxim (m² sostre): 519,33  

Edificabilitat màxima bruta (m²sostre / m² sòl): 2,52  
RESIDENCIAL (m² sostre) 370,95  
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COMERCIAL (m² sostre) 148,38  

RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC: 34,13 16,60%

Equipaments: 34,13 

SÒL MÀXIM D’APROFITAMENT PRIVAT: 171,48 83,40%

Residencial 171,48 

ALTRES DETERMINACIONS    
- El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons les disposicions de les zones 7. 

- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació de la modificació. 
- No s’admet ús d’habitatge en PB 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 
- Caldrà redactar la corresponent Modificació Puntual del PE del Barri Vell per adaptar-lo a aquesta MP del PGOU. La MP 

PE podrà desenvolupar l’ordenació volumètrica sense en cap cas modificar els paràmetres bàsics del PA. A aquests 
efectes són paràmetres bàsics l’edificabilitat màxima, els usos principals i compatibles i els estàndards mínims de sistemes. 
La MP del PE assumirà com a criteris de la ordenació volumètrica els objectius generals del PA.  

- El sistema d’actuació serà el de compensació bàsica. 

PA – 98. PUJADA DE SANT FELIU II 

ÀMBIT:
- Està delimitat per la Pujada de Sant Feliu, i la muralla entre la PA 97 i el pati del Museu d’Història  
de la ciutat. 

- La superfície del polígon és de 240,87 m². 

OBJECTIUS GENERALS: 
- Recuperar el pla de façana a l’alçada adequada. 
- Obtenció d’un equipament en PB per accedir a la muralla i un altre nucli d’equipament vertical per possibilitar l’accés al 

Museu d’Història. 
- Fer aparèixer la muralla al pati posterior de l’edificació. 

CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
  superfícies 
  m² %

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR: 240,87  100,00
Sostre màxim sector (m² sostre apr. privat): 332,22  

Edificabilitat màxima bruta (m²sostre / m² sòl): 1,38  
Ús global: RESIDENCIAL  

superfícies
m² %

RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC: 125,92 52,28

Espais lliures: 67,60 

Espais lliures + equipaments 125,92 
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT: 114,95 47,72

Residencial  

ALTRES DETERMINACIONS    
- El sòl d'aprofitament privat s'ordenarà segons les disposicions de les zones 7. 

- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació de la modificació. 
- El pati en PB estarà vinculat a l’equipament. 
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CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 

- Caldrà redactar la corresponent Modificació Puntual del PE del Barri Vell per desplegar aquesta MP del PGOU. La MP PE 
podrà desenvolupar l’ordenació volumètrica sense en cap cas modificar els paràmetres bàsics del PA. A aquests efectes 
són paràmetres bàsics l’edificabilitat màxima, els usos principals i compatibles i els estàndards mínims de sistemes. La MP 
del PE assumirà com a criteris de la ordenació volumètrica els objectius generals del PA, localitzant el sistema d’espais 
lliures públics en el pati de protecció de la muralla, amb accés públic des del carrer. 

- El sistema d’actuació serà el d’expropiació. 
- Les finques adquirides per l’Ajuntament per la llei d’expropiació forçosa es destinaran a la finalitat pública de descobriment

de la muralla, bé reduint sostre respecte l’existent amb la renúncia a l’aprofitament, bé indemnitzant  afectats. 

PA - 99. TORRE BOSCH MONAR 

ÀMBIT:

- Està delimitat pel carrer Ballesteries,  i la muralla, el pati del Museu d’Història de la ciutat i la Torre Bosch Monar. 
- La superfície del polígon és de 183,89 m². 

OBJECTIUS GENERALS: 

- Reconèixer l’edificació existent i la façana urbana. 
- Obtenció d’una placeta de protecció de la Torre Bosch Monar. 

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   

  superfícies 
  m² %

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR: 183,89 100,00
Sostre màxim (m² sostre): 636,75  

Edificabilitat màxima bruta (m²sostre / m² sòl): 3,46  
RESIDENCIAL(m² sostre): 509,10  
COMERCIAL (m² sostre): 127,35  

RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC: 56,54 30,75%
Espais lliures: 56,54 

SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT: 127,35 69,25%
Residencial 127,35 

ALTRES DETERMINACIONS    

- El sòl d'aprofitament privat s'ordenarà segons les disposicions de les zones 7. 
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols d’ordenació de la modificació. 
- No s’admet ús d’habitatge en PB 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 

- Caldrà redactar la corresponent Modificació Puntual del PE del Barri Vell per adaptar-lo a aquesta MP del PGOU. La MP 
PE podrà desenvolupar l’ordenació volumètrica sense en cap cas modificar els paràmetres bàsics del PA. A aquets efectes 
són paràmetres bàsics l’edificabilitat màxima, els usos principals i compatibles i els estàndards mínims de sistemes. La MP 
del PE assumirà com a criteris de la ordenació volumètrica els objectius generals del PA.

- El sistema d’actuació serà el de cooperació. 

- Les finques adquirides per l’Ajuntament per la llei d’expropiació forçosa es destinaran a la finalitat pública de descobriment
de la muralla, bé reduint sostre respecte l’existent amb la renúncia a l’aprofitament, bé indemnitzant  afectats. 

(10.329.054)
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