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EDICTEde 3 de febrer de 2012, 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 17 de novembre de 2011, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2011 / 045617 / GModificació del Pla especial del Barri Vell - Illa 221, al terme municipal de Girona
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial del Barri Vell - illa 221, promoguda i tramesa 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 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, 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 de l’endemà de la seva notificació o publicació en el 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 del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui rebutjat presumptament.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, 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, 3 de febrer de 2012
SòNIA bOfARULL I SERRATSecretària de la Comissió Territoriald’Urbanisme de Girona
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ANNEx

Normes urbanístiques de modiicació del Pla especial del Barri Vell - Illa 221, al terme municipal de Girona

 

Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial del Barri vell-Illa 221, 
al terme municipal de Girona 

Capítol I Disposicions de caràcter general 

Article 1 Naturalesa i objecte 
Aquest document té la consideració de Modificació del Pla especial del Barri 
Vell de Girona en un àmbit de l’illa 221 i, a l’empara de l’article 67.1.a de la 
LUC, el seu objectiu és adaptar el PE del Barri vell a les disposicions del text 
refós del PGOU (MPGOU 12- PA 97 Pujada de Sant Feliu I, PA 98 Pujada de 
Sant Feliu II i PA 99 Torre Bosch Monar) per a l’ordenació d’un conjunt artístic i, 
concretament, per establir les categories d’intervenció i ordenacions 
volumètriques específiques necessàries per al reconeixement i recuperació de 
la façana urbana de les edificacions construïdes adossades a la muralla 
medieval. 
El seu objectiu és la determinació dels paràmetres de rehabilitació de 
l’edificació com les condicions dels espais lliures públics de l’àmbit. 
S’estableixen els elements a mantenir, amb la finalitat de conservar la imatge 
del Barri vell i, es regula, específicament, la volumetria i l’alçària reguladora. 
Amb aquesta finalitat, es modifiquen els plànols del PE del Barri vell i 
s’incorporen ordenacions específiques a l’illa 221.

Article 2 Situació i àmbit 
El seu àmbit és el delimitat en els plànols i es correspon amb les finques 
incloses a la Modificació puntual núm 12 del Text refós del PGOU al costat est 
del carrer Ballesteries i Pujada de Sant Feliu, entre la Torre Bosch Monar i la 
Casa Pastors. 
Està inclòs a l’illa 221, així designada en el Pla especial del Barri vell i, en 
concret, les finques per les quals el Pla especial del Barri Vell estableix una 
categoria d’intervenció de RU (reestructuració urbanística). La superfície total 
de l’àmbit de la modificació és de 620,15 m². 

Article 3 Obligatorietat 
Segons l’article 2 de les NNUU de Pla especial del Barri vell de Girona, les 
determinacions i disposicions d’aquestes ordenances seran vinculants, a tots 
els efectes, pels particulars i per l’administració, en el mateix grau, qualsevol 
que sigui la seva personalitat, sense perjudici de les facultats pròpies dels 
Departaments de la Generalitat i de l’Administració central per a l’exercici, 
d’acord amb les seves competències institucionals. 

Article 4 Vigència 
Segons l’article 5.4 de les NNUU de Pla especial del Barri vell de Girona, i 
d’acord amb el que disposen els articles 94 i 106 del D 1/2010 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aquest document té vigència indefinida i entrarà en vigor a 
partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Article 5 Interpretació 
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Segons l’article 2 de les NNUU de Pla especial del Barri vell de Girona, en el 
cas de dubte o imprecisió dels documents vinculants, prevaldrà la solució més 
favorable a la menor edificabilitat i a la major dotació d’espais públics i 
equipaments comunitaris. 
Si el conflicte es refereix a la quantificació de les alçàries i gàlibs reguladors, 
caldrà atenir-se a la medició real. 
Per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, 
s’aplicarà, jeràrquicament, el 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, i a les ordenances del Pla especial 
del Barri vell, aprovat definitivament en virtut de l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, de 12 de setembre de 1995 i publicat en el DOGC 
núm. 2128, de 15 de novembre de 1995. 

Article 6 Determinacions 
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents de la 
Memòria, Normativa, Annexos normatius i Plànols per a la illa 221 del PE del 
Barri vell de Girona. 

Capítol II Règim urbanístic del sòl 

Article 7 Classificació del sòl 
La classificació de l’àmbit de la modificació del Pla especial del Barri vell PA 97 
PA 98 i PA 99 Pujada Sant Feliu I i II i Torre Bosch Monar correspon a la de sòl 
urbà no consolidat. 

Article 8 Qualificació 
La qualificació és l’establerta per les normes del text refós del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona i, específicament, les que determina la 
Modificació núm. 12 del PGOU, PA 97, PA 98 i PA 99 Pujada Sant Feliu I i II i 
Torre Bosch Monar. 

Article 9 Categories d’intervenció 
Segons plànols normatius adjunts, 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 les 
disposicions del Pla especial del Barri vell. 

Article 10 Ordenació específica 
La volumetria de l’ordenació específica està concretada en els plànols d’aquest 
document i, especialment, en els 8a, 8b i 8c de proposta de modificació. Les 
determinacions d’ordenació establertes tindran la flexibilitat permesa a les 
NNUU del Pla especial del Barri vell. 
La resta de dades específiques de cada una de les parcel·les queda 
concretada a les fitxes de l’annex normatiu. 

Annexos normatius 
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PLÀNOLS 
1. Situació i emplaçament muralla 1/1.000 
2. Ortofoto 1/1.000 
3. Estructura de la propietat 1/1.000 
4. Topogràfic PA -98 1/100 
5. Façanes estat actual 1/250 
6a. Planejament que es desenvolupa. MP TR PGU Núm. 12. Planta 1/1.000 
6b. Planejament que es desenvolupa. MP TR PGU Núm. 12. Alçat 1/250 
7a. Pla especial vigent 1/1.000 1/.500 
7b. Pla especial vigent sobre aixecament actual 1/250 
8a. Proposta modificació. Planta /1.000 
8b. Proposta modificació. Alçats 1/250 
8c. Proposta modificació. Façanes 1/250 
Annexos 
A.1 Proposta indicativa accés Casa Pastors 1/200 
A.2.a Proposta indicativa nucli comunicacions MHCG 1/200 
A.2.b Proposta indicativa nucli comunicacions MHCG 1/200 
A.2.c Proposta indicativa nucli comunicacions MHCG. Estudis previs reforma 
1/200 

Illa 221 Codi INE 17004 
Adreça Pujada Sant Feliu  Núm. 8A 
Referència cadastral 5585109 
Codi edifici 5979 

DADES GENERALS 

Any o època S XVII – s XVIII 
Reformes  
Autor  

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Conjunt Casal 
Estructura vertical Mur càrrega paredat 
Estructura horitzontal Biguetes 
Façana Remolinat amb dibuix/BDLL pedra – color PM 
Vestíbul  
Escala  
Coberta Teulat 
Patis  
Tancaments Balcons i finestres dues fulles 

Finestral tres fulles 
Persianes de corda i de llibret 
Baranes de barrots 

Altres elements  
Alçària actual B+2 i B+3 

Pujada Sant Feliu, 8 A Illa 221 1/2 
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DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm 12 PERI Barri Vell 
Classificació SU 
Qualificació Equipament 
M² solar 203,32 m² (34,13 m²) 
Alçària reguladora 17,20 m i 17,91 m 

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció  Restructuració total (RET)

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 
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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 
Contigu a la Casa Pastors, es mantindrà la continuïtat del pla de façana actual, 
buscant una solució arquitectònica més calada i/o reculada pel damunt del 
remat existent. 

LOCALITZACIÓ 

Illa 221 Codi INE 17004 
Adreça Pujada Sant Feliu  Núm. 8B 
Referència cadastral 5585109 
Codi edifici 5979 

DADES GENERALS 

Any o època S. XVII – S. XVIII 
Reformes  
Autor  

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Conjunt Casal 
Estructura vertical Mur càrrega paredat 
Estructura horitzontal Biguetes 
Façana Remolinat amb dibuix / BDLL pedra – color PM
Vestíbul  
Escala  

Pujada Sant Feliu, 8 B Illa 221 1/2 
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Coberta Teulat 
Patis  
Tancaments Balcons i finestres dues fulles 

Finestral tres fulles 
Persianes de corda i de llibret 
Baranes de barrots 

Altres elements  
Alçària B+2 i B+3 

DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm. 12 PERI Barri vell 
Classificació SU 
Qualificació Zona de protecció (7) - Equipament 
M² solar 203,32 m² (169,19 m²) 
Alçària reguladora 11,99 m i 13,53 m 

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció Restructuració parcial (REP) 

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 
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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 
Contigu a la Casa Pastors, es mantindrà la continuïtat del pla de façana actual, 
buscant una solució arquitectònica més calada i/o reculada pel damunt del 
remat existent. 

LOCALITZACIÓ 

Illa 221 Codi 
INE 

17004 

Adreça Pujada Sant Feliu  Núm. 6 

DADES CADASTRALS 

Referència cadastral 5585110 
Codi edifici 5978 

DADES GENERALS 

Pujada Sant Feliu, 6 Illa 221 1/2 
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Any o època S. XIX 
Reformes  
Autor  

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Conjunt Casa en renda 
Estructura vertical Mur carregat paredat 
Estructura horitzontal Biguetes de fusta i revoltons 
Façana Remolinat llis / DBLL pedra 
Vestíbul Ceràmica i remolitat 
Escala Quatre vingudes 
Coberta Terrat 
Patis  
Tancaments Balcons de dues fulles 

Baranes de barrots i de dibuix 
Persianes de corda 
Porta plafonada 

Altres elements  
Alçària actual B+5 

DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm 12 PERI Barri Vell 
Classificació SU 
Qualificació Zona de protecció (7) - Equipament 
M² solar 103,16 m² 
Alçària reguladora 12,53 m i 19,00m 

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció anterior Restructuració total (RET) 

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 
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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 
En el sector contigu al Museu d’Història, es plantejarà una solució 
arquitectònica més reculada, per tal que es puguin realitzar les comunicacions 
sense arribar al pla de façana. 
La singularitat de l’edifici resultant, tant per l’ús com per la integració del pati 
interior amb la muralla, justifica que la ordenació de la façana sigui amb un 
caràcter més lliure. Per aquest motiu, haurà de ser objecte d’un informe de 
l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya. 
La connexió del nucli de comunicacions verticals amb la façana situada a la 

Disposicions

8555Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6073 – 23.2.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12034109-2012

 

vertical de la muralla, en segon pla, fa necessari establir un gàlib per a un pas 
horitzontal sobre el pati, tal i com s’indica a les fitxes normatives específiques. A 
aquests efectes, l’ocupació en planta del volum inscrit no sobrepassarà el 65% 
de la planta del gàlib i tindrà una formalització sensible amb el pati i, 
especialment, amb el pla de la muralla. 

LOCALITZACIÓ 

Illa 221 Codi 
INE 

17004 

Adreça Pujada Sant Feliu  Núm. 2 i 4 

DADES CADASTRALS 

Referència cadastral 5585111- 5585112 
Codi edifici  

DADES GENERALS 

Any o època  
Reformes  
Autor  

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Conjunt Solar 
Estructura vertical  
Estructura horitzontal  
Façana  
Vestíbul  
Escala  
Coberta  
Patis  
Tancaments  
Altres elements  
Alçària actual  

DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm 12 PERI Barri vell 
Classificació SU 
Qualificació Zona de protecció (7) - Equipament 
  
M² solar 156,41 m² 

Pujada Sant Feliu, 2 i 4 Illa 221 ½ 
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Alçària reguladora 12,53 m i 19,00 m 

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció  Restructuració Total (RET)

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 
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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 
En el sector contigu al Museu d’Història, es plantejarà una solució 
arquitectònica més reculada, per tal que es puguin realitzar les comunicacions 
sense arribar al pla de façana. 
La singularitat de l’edifici resultant, tant per l’ús com per la integració del pati 
interior amb la muralla, justifica que la ordenació de la façana sigui amb un 
caràcter més lliure. Per aquest motiu, haurà de ser objecte d’un informe de 
l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya. 
La connexió del nucli de comunicacions verticals amb la façana situada a la 
vertical de la muralla, en segon pla, fa necessari establir un gàlib per a un pas 
horitzontal sobre el pati, tal i com s’indica a les fitxes normatives específiques. 
A aquests efectes, l’ocupació en planta del volum inscrit no sobrepassarà el 
65% de la planta del gàlib i tindrà una formalització sensible amb el pati i, 
especialment, amb el pla de la muralla. 

LOCALITZACIÓ 

Illa 221 Codi 
INE 

17004 

Adreça Ballesteries Núm. 48-50-52 

DADES CADASTRALS 

Referència cadastral 5585113- 5585114 
Codi edifici 5974-5973 

DADES GENERALS 

Any o època 1863 
Reformes  
Autor  

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Ballesteries 48-50-52 Illa 221 1/2 
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Conjunt Casa de renda 
Estructura vertical Mur carregat paredat i ceràmica
Estructura horitzontal Biguetes de ferro i de fusta
Façana Remolinat llis BDLL pedra 
Vestíbul Ceràmica i enguixat 
Escala Quatre vingudes 
Coberta Terrat 
Patis  
Tancaments Balcons dues fulles 

Persianes de corda 
Baranes de barrots 

Altres elements  
Alçària actual B+5 

DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm. 12 PERI Barri Vell 
Classificació SU 
Qualificació Zona de protecció (7) 
M² solar 121,68 m² 
Alçària reguladora Actual (16,28 m) 

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció  Restructuració parcial (REP) 

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 
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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 
Per a una millor integració urbana, la façana lateral dreta de la finca 5585114 
que confronta amb la Torre Bosch Monar tindrà un tractament de façana 
principal amb les condicions generals de l’edificació pròpies del Pla especial del 
Barri vell. 

LOCALITZACIÓ 

Illa 221 Codi 
INE 

17004 

Adreça Ballesteries Núm. 46 

DADES CADASTRALS 

Ballesteries 46 Illa 221 1/2 
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Referència cadastral 5585115 
Codi edifici 5972 

DADES GENERALS 

Any o època 1861 
Reformes  
Autor T. Carreras, mestre d’obres 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Conjunt Casa de filera 
Estructura vertical Mur carregat paredat i de ceràmica 
Estructura horitzontal Biguetes de ferro i de fusta
Façana Remolinat llis BDLL pedra 
Vestíbul  
Escala  
Coberta  
Patis  
Tancaments Balcons dues fulles 

Persianes de corda 
Baranes de barrots 

Altres elements  
Alçària actual B+5 

DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm 12 PERI Barri vell 
Classificació SU 
Qualificació Espai lliure C1 
M² solar 38,36 m² 
Alçària reguladora  

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció  Restructuració urbanística (RU) 

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 
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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 

Ballesteries 46 Illa 221 2/2 
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LOCALITZACIÓ 

Illa 221 Codi 
INE 

17004 

Adreça Ballesteries Núm. 46 

DADES CADASTRALS 

Referència cadastral 5585116 
Codi edifici  

DADES GENERALS 

Any o època  
Reformes  
Autor  

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Conjunt SOLAR 
Estructura vertical  
Estructura horitzontal  
Façana  
Vestíbul  
Escala  
Coberta  
Patis  
Tancaments  
Altres elements  
Alçària actual  

DADES URBANÍSTIQUES 

Pla vigent MP PGOU núm. 12 PERI Barri vell 
Classificació SU 
Qualificació Espai lliure C1  
M² solar 23,11 m² 
Alçària reguladora  

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ 

Categoria d’intervenció  Restructuració urbanística (RU) 

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 

Condicions específiques de la parcel·la 

Ballesteries 44 Illa 221 1/2

Disposicions
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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. 
Els projectes constructius contemplaran l’estudi de la muralla que permeti 
l’actuació prevista en projecte. 



(12.034.109) Disposicions
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