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GIRONA

EDICTE

de l’Ajuntament de Girona, sobre modiicació d’un pla de millora urbana.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012, va adoptar 
el següent acord:

“Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de la 
UA 86 Camp de la Coma, de conformitat amb el que disposa l’article 85 en relació 
amb l’article 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme; i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’urbanisme, als efectes 
previstos en l’article 88 del propi DL 1/2010, de 3 d’agost”.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest Edicte. Potestativament 
es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant del Ple de la Corporació 
en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest 
Edicte. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data 
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap 
resolució expressa, s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós admi-
nistratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al de la data en que presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.

ANNEX

3. NORMATIVA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 1. Naturalesa i objecte
Aquest document té la consideració de modificació puntual del Pla de Millora 

Urbana – PA 86 Camp de la Coma.
El seu abast és l’adaptació del planejament a una ordenació alternativa que raci-

onalitzi les fases i la futura gestió de les promocions reubicant dins del sector els 
habitatges de protecció així com l’aclariment de les normes urbanístiques.

Article 2. Situació i Àmbit
El seu àmbit és el propi del PMU Camp de la Coma, i que està situat al Sud del 

terme municipal de Girona, entre la carretera NII de Barcelona, amb la que limita a 
l’oest, i el Barri de l’Avellaneda, al Nord, i la comarcal C250 de Sant Feliu de Guíxols 
que correspon al límit físic de l’est. L’espai limita al Sud amb el carrer Aragó amb 
els seu pas elevat per la CC250.

La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 34.703m2.

Article 3. Obligatorietat
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les disposi-

cions 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, i la seva vigència serà indefinida, d’acord 
amb el que disposa l’article 92 del D 1/2010 del text refós de la Llei d’Urbanisme.
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Article 5. Interpretació
Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la interpre-

tació 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 allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, 
s’ajustarà al que disposa el Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat definiti-
vament 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. Plànols

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Article 7. Règim urbanístic del sòl
Es modifica l’article 18.1, 18.2 i 18.3 del Títol II Règim Urbanístic del sòl que 

queda redactat de la següent manera:

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC

SECCIÓ 1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA

Art. 8. Règim del sòl
La classificació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana del sector Camp de la Coma 

ve definit en el Pla General d’Ordenació de Girona, i correspon a la de sòl urbà.

Art. 9. Qualificació
El Pla de Millora Urbana del sector Camp de la Coma es qualifica en zones i 

sistemes.
- S’entén per zones aquella part de terrenys dins la qual es poden exercir els drets 

relatius a l’edificació, d’acord amb els condicionants del Pla de Millora Urbana.
- S’entén per sistemes els terrenys que constitueixen l’estructura del sector, i que 

són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Girona.

Art. 10. Desenvolupament
Per al desenvolupament del present Pla de Millora Urbana es podran redactar 

projectes de parcel·lació, així com el projecte d’urbanització, els quals respectaran 
les determinacions del Pla de Millora Urbana i del Pla General.

Art. 11. Parcel·lacions
Conforme a les determinacions de l’article 184 de la Llei d’Urbanisme, estarà 

subjecta a la prèvia llicència qualsevol parcel·lació urbanística dins l’àmbit d’orde-
nació del present Pla.

Art. 12. Projectes d’Urbanització
Els projectes d’urbanització que es redactin en desenvolupament del Pla de Millora 

Urbana del sector Camp de la Coma, hauran d’ajustar-se al que disposa l’article 87 
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de la Llei d’Urbanisme i d’altres condicions que li siguin d’aplicació. Així mateix, 
serà preceptiu l’acompliment de les determinacions de la Llei 20/1991 de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, així com el Decret 
135/1995 de desplegament de la Llei.

SECCIÓ 2. SISTEMA D’ACTUACIÓ I DIVISIÓ POLIGONAL

Art. 13. Sistema d’actuació
L’execució del Pla de Millora Urbana del sector Camp de la Coma es farà pel 

sistema de reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica.

Art. 14. Divisió poligonal
Es preveu el desenvolupament del Pla de Millora Urbana en un únic polígon 

d’actuació urbanística, encara que sigui possible la seva execució per fases.

SECCIÓ 3. DETERMINACIONS DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC

Art. 15. Sistemes i zones
El Pla de Millora Urbana del sector Camp de la Coma, conté les següents quali-

ficacions, que segueixen les establertes en el Pla General de Girona:
Sistemes:
- Sistema de places, parcs i jardins urbans (clau C-1) i amb aparcament compa-

tible (clau C-1p)
- Sistema viari, xarxa viària urbana (clau A-2) i xarxa viària peatonal (clau A-3)
Zones:
- Zona residencial amb volumetria vinculant (clau 2.4)

Art. 16. Regulació detallada dels sistemes
El present Pla de Millora Urbana manté els conceptes, determinacions i termino-

logia pels sistemes definits en el Pla General d’Ordenació de Girona corresponents 
al sistema d’espais lliures en la categoria de places, parcs i jardins urbans (clau C-1) i 
amb aparcament compatible (clau C-1p), i al sistema viari, en les categories de xarxa 
viària urbana (clau A-2) i de xarxa viària peatonal (clau A-3), així com les condicions 
normatives que li són d’aplicació en funció del planejament general.

Art. 17. Regulació detallada de les zones
El present Pla de Millora Urbana manté els conceptes, determinacions i termino-

logia de les zones definides en el Pla General d’Ordenació de Girona, corresponents 
a les zones residencials amb espais oberts, en la categoria de zona de volumetria 
vinculant (2.4).

Art. 18. Determinacions particulars per a la zona d’edificació amb volumetria 
vinculant (clau 2.4 Camp de la Coma)

1. Condicions de parcel·lació
La parcel·la mínima es fixa en 3.000m2.

2. Condicions d’edificació i densitat
- Edificabilitat
- L’edificabilitat de la zona amb clau 2.4hp - Zona amb volumetria específica 

vinculant és de:
2.700m2 sostre destinat a habitatge protegit de preu protegit
1.350m2 sostre destinat a habitatge protegit de preu concertat
450m2 sostre destinat a serveis comuns
- L’edificabilitat de la zona 2.4 - Zona amb volumetria específica vinculant és 

de:
9.450m2 sostre destinat a habitatge lliure
1.050m2 sostre destinat a serveis comuns
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- En cas de parcel·lació el sostre màxim de la parcel·la serà proporcional a la 
seva superfície

- Densitats:
- El nombre màxim d’habitatges de la zona amb clau 2.4hp - Zona amb volumetria 

específica vinculant és de:
4.050m2 st x 1 hab / 75m2 st = 54 habitatges
- El nombre màxim d’habitatges de la zona 2.4 - Zona amb volumetria específica 

vinculant és de:
9.450m2 st x 1 hab / 75m2 st = 126 habitatges
- Ocupació màxima sobre rasant: Per cada parcel·la és la que permet el gàlib 

grafiat al plànol. Núm. 7 – Proposta d’ordenació
- Espai lliure d’edificació. Es limiten les àrees:
- lliure d’edificació.
0p – lliure d’edificació sobre rasant, ocupació 100% en soterrani.
- Planta soterrani: La planta soterrani és la definida als articles 71 i 92 de les 

normes del PGOU vigent.
- Les alçades mínimes de la planta baixa es fixen segons el Planejament General.

3. Condicions d’ordenació

Bloc Núm. màxim plantes
A PB+1PP
B PB+3PP
C PB+1PP
D PB+3PP
E PB+1PP
F PB+3PP
G PB
H PB
I PB

- Les edificacions es col·locaran dintre el gàlib i grafiats en el plànol Núm. 7 
– Proposta d’ordenació, d’aquest Pla de Millora Urbana. Podran sobresortir un 
màxim d’1.5m dels gàlibs fixats els cossos volats oberts.

- L’alçada reguladora mínima es fixa per cada bloc en el plànol Núm. 7 – Pro-
posta d’ordenació corresponents a planta baixa més tres plantes pis i planta baixa 
més pis.

- El punt d’aplicació reguladora s’aplicarà, en tot el contorn de l’edificació, a partir 
de la cota topogràfica de la rasant definitiva de la parcel·la un cop transformat el 
terreny d’acord amb el fixat als plànols Núm. 7 – Proposta d’ordenació de la MPPMU 
Camp de la Coma i el núm. 7 d’aquest PMU.

- Separacions mínimes: Les separacions mínimes entre edificis serà de 8 me-
tres

- Els accessos rodats als aparcaments no es produiran en cap cas des de la car-
retera de Sant Feliu.

- Els edificis I i edifici H queden fixats a la zona de qualificació 2.4 i l’edifici 
G dins de la zona qualificada com a 2.4hp. Tindran una profunditat de 10 metres 
com a màxim i la situació bascularà 15 metres per costat en relació al gàlib grafiat 
al plànol Núm. 7 – Proposta d’ordenació de la MPPMU Camp de la Coma.

- El perímetre de la plataforma de la planta soterrani, incorporarà solucions 
d’integració ajardinada amb un pendent màxim de proporció una alçada per dos 
llargades.

- Per a la diversificació de la oferta immobiliària, es proposa una ordenació alter-
nativa d’illes obertes de 3.000m2 com a mínim amb continuïtat longitudinal N-S 
de l’espai lliure col·lectiu interior d’una amplada mínima de 20m i una ocupació 
màxima de 60% per a cada una d’elles.
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Donant façana al vial d’accés, s’ubica una alineació de façana obligatòria d’una 
continuïtat que no superi els 60m de llarg i una alçades previstes son de PB+3. El 
gàlib màxim de profunditat edificable és de 30m.

Al costat de la C-65, se situa una façana no obligatòria amb una alçada màxima 
de PB+1 i amb un gàlib màxim de profunditat edificable de 20m.

Només s’admetrà edificació semi-soterrada en els gàlibs previstos per a ús co-
mercial de l’ordenació grafiada en el plànol 7- Proposta d’ordenació.

4. Condicions formals i ambientals
- Per cada parcel·la edificable caldrà presentar un projecte complert d’ordenació 

global on es defineixin, les àrees d’ús privat, les àrees comunitàries i les instal·lacions 
privades al servei del conjunt. La densitat màxima és la que consta en el quadre de 
característiques de sòl privat.

- Els projectes constructius dels edificis incorporaran un capítol específic amb 
justificació de les solucions adoptades referents a les mesures d’eficiència energè-
tica, d’estalvi i d’altres criteris ambientals exposats a l’informe mediambiental i al 
capítol 3r d’aquesta normativa.

- S’admet balcons que ocupin el 100% de la façana amb l’objectiu de poder instal-
lar mecanismes de control climàtic, creant un filtre entre interior i exterior.

- D’acord amb el que estableix l’article 65.2.d de la LU, el Pla de Millora Urbana 
defineix els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums que pot adoptar una for-
ma alternativa. En aquest cas, l’opció escollida s’ha de concretar en el projecte de 
Reparcel·lació o en el moment d’atorgar les llicències d’edificació.

- Són paràmetres fixes de l’ordenació d’aquest PMU la qualificació del sòl, 
l’edificabilitat, la densitat (amb la flexibilitat definida al punt 2), els usos i l’alçada 
reguladora màxima i no poden modificar-se en el projecte de reparcel·lació ni en 
la llicència.

- Els gàlibs que defineixen la posició de l’edificació podran ajustar-se en el pro-
jecte de reparcel·lació o la llicència si es presenta un projecte unitari i es justifica 
l’adequació del resultat als criteris d’ordenació i el compliment de les condicions 
d’accessibilitat, seguretat, mediambientals i hidrologia del PMU aprovat.

5. Condicions d’ús
L’ús dominant és el d’habitatge plurifamiliar sense superar la densitat establerta per 

cada parcel·la en el plànol i quadre adjunt, amb la flexibilitat prevista al punt 2.

6. Condicions d’aparcament
Segons disposicions del Pla General.

7. Terminis de construcció dels habitatges de protecció pública
Els terminis obligatoris per a l’inici i l’acabament de la construcció dels habitat-

ges de protecció pública, no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres a 
comptar des de que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per llur fina-
lització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència d’obres.

Girona, 23 de gener de 2012

CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ

Alcalde

PG-306893 (12.030.003)
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