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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 / 045616 / GModiicació del Pla general núm. 41 per a l’adaptació de les alçàries reguladores de l’ediicació al Decret 55/2009, de 7 d’abril, al terme municipal de Girona
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana núm. 41 per a l’adaptació de les alçàries reguladores de l’edificació al Decret 55/2009, sobre condicions d’habitabilitat en els habitatges, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona, amb la incorporació d’ofici següent:Es completa l’apartat 5 de l’article 197 de la manera següent:5. (...) En cap cas, aquest PMU podrà alterar els paràmetres bàsics de la parcel·la, ni suposar una singularitat que alteri les condicions volumètriques de l’entorn im-mediat, ni distorsionar la percepció dels envoltants que conformen l’espai públic.
—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 general núm. 41 per a l’adaptació de les alçàries reguladores de l’ediicació al Decret 55/2009, de 7 d’abril, al terme municipal de Girona

 

Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla general número 41 per a 
l’adaptació a les alçàries reguladores de l’edificació en el Decret 55/2009, de 7 
d’abril, al terme municipal de Girona 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 Naturalesa i objecte 
Aquest document té la consideració de modificació puntual número 41 del text 
refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona per a l’adaptació de les 
alçàries reguladores dels habitatges en el D 55/2009 sobre condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

Article 2 Situació i àmbit 
El seu àmbit és el delimitat en els plànols, essent d’aplicació en la totalitat del 
terme municipal de Girona. 

Article 3 Obligatorietat 
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les 
disposicions contingudes en el PGOU esmentat i les seves modificacions 
obliguen al seu compliment per igual, tant a l’administració com als particulars. 
Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, ja 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 94 i 106 del DLEG 1/2010 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 d’aquest 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. 

Article 6 Determinacions 
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents: 
1. Memòria descriptiva i justificativa 
2. Normativa i annexes normatius 

CAPÍTOL II ADAPTACIÓ DELS PARÀMETRES D’ALÇÀRIA REGULADORA 
DELS HABITATGES 
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Article 7 Modificació de la normativa en planta baixa 
L’article 70 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU adopta el 
redactat següent: 
Article 70 Planta baixa 
1. Pis baix de l’edifici a nivell de sòl o dintre dels límits que, amb referència a la 
rasant, assenyala la Normativa en relació amb el tipus d’ordenació de 
l’edificació. Té aquesta consideració la planta de l'edifici en relació més directa 
amb la rasant de carrer o terreny confrontant, i és l'element de l'edifici que 
relaciona la resta de construcció possible amb l'entorn. 
2. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, s'aplicaran 
els criteris següents: 
a. En edificacions segons alineacions de vial, l'alçària lliure mínima de les 
plantes baixes, des de la cota del paviment de la planta baixa fins a sota del 
forjat, serà de 3,60 m. 
b. En el cas de disposar-se habitatges i/o aparcament en planta baixa, les 
alçàries mínimes abans esmentades, solament regiran als efectes de 
possibilitar i regular els cossos sortints. 
3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la 
modalitat de semisoterrani i entresòl, excepte en aquelles zones i segons les 
condicions que les normes d’aquest Pla especifiquin. 
4. A les zones ordenades segons alineació de vial, solament es permet la 
construcció d’altells de planta baixa, si es compleixen les següents condicions: 
a. L’altell formarà part integrant i indivisible del local de planta baixa, constituint 
una sola finca registral. 
b. L’ús de l’altell vindrà directament relacionat amb el que es desenvolupi a la 
planta immediatament inferior. 
c. L’altell se separarà un mínim de tres metres (3 m) de totes les façanes de 
l’edifici. 
d. L’altell no comptabilitza a efectes d'edificabilitat i, per tant, no serà atribuïble 
al còmput de l’edificabilitat que pugui ser ordenada mitjançant un estudi de 
detall. 
e. L'alçària mínima per sobre i per sota serà de 2,5 m. 
f. En el cas de locals d’accés públic, la cota de la planta baixa estarà al mateix 
nivell que la cota d’accés de la vorera immediata. 

Article 8 Modificació dels paràmetres d’alçària reguladora en edificis 
d’habitatges 
Les alçàries contingudes en els articles 83 i 89 de les normes urbanístiques del 
text refós del PGOU adopten el redactat que segueix en aquest paràgraf. 
Article 83 Alçària reguladora referida al carrer 
1. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana des del punt de 
l'aplicació de l'alçària reguladora referida al carrer, fins a la intersecció del pla 
exterior de façana amb el pla exterior de la coberta, en el cas de coberta 
inclinada o el pla superior de l'últim forjat, en el cas de coberta plana. 
2. En plantes reculades, l’alçària reguladora es calcula projectant l’última planta 
reculada a façana i aplicant les mateixes característiques que l’anterior. 
3. S'entén per alçària reguladora màxima aquella que poden assolir les 
edificacions en un front concret de carrer. 
4. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari, l'alçària 
reguladora màxima es correspon amb el nombre de plantes màxim assenyalat 
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en els plànols d'ordenació segons les dimensions que s'assenyalen en el 
quadre següent: 

Nombre màxim de plantes Alçària reguladora màxima 
2 (B + 1) 7,50 m 
3 (B + 2) 10,70 m 
4 (B + 3) 13,90 m 
5 (B + 4) 17,10 m 
6 (B + 5) 20,30 m 
7 (B + 6) 23,50 m 
8 (B+ 7) 26,70 m 

En els edificis amb més plantes permeses, s’incrementarà l'alçària reguladora 
màxima en tres metres i 20 centímetres (3,20 m) més per cada planta. 
5. Per sobre de l'alçària reguladora, només es permeten els elements admesos 
sobre l’última planta definida en aquestes normes. 
Article 89 Alçària reguladora referida a la parcel·la 
1. És la mesura vertical en el pla exterior de la façana, des del punt de 
l'aplicació de l'alçària reguladora referida a la parcel·la fins a la intersecció del 
pla exterior de façana amb el pla exterior de la coberta en coberta inclinada o el 
pla superior de l’últim forjat en el cas de coberta plana. 
2. S'entén per alçària reguladora màxima aquella que poden assolir les 
edificacions en una parcel·la d'una zona concreta. 
3. L'alçària reguladora referida a la parcel·la s'aplicarà en tot el contorn de 
l'edificació. 
4. L'alçària reguladora màxima referida a la parcel·la de les zones, on el 
nombre de plantes màxim s'assenyala en el plànols d'ordenació, es correspon 
segons les dimensions que s'assenyalen en el quadre següent: 

Nombre màxim de plantes Alçària reguladora màxima 
2 (B + 1) 7,20 m 
3 (B + 2) 9,90 m 
4 (B + 3) 13,90 m 
5 (B + 4) 17,10 m 
6 (B + 5) 20,30 m 

Els edificis amb més plantes permeses incrementaran l'alçària reguladora 
màxima en tres metres i vint centímetres més per cada planta. Les alçàries 
anteriors es consideren generals per a les zones d’ordenació d’edificació 
aïllada, tot i que, en la regulació de cada zona, se’n podran establir unes 
d’específiques. 
5. A les zones on el nombre de plantes màxim no ve definit en els plànols 
d'ordenació a escala 1/2.000, aquestes vindran regulades per les condicions 
d'ordenació de la zona, juntament amb les corresponents alçàries reguladores 
màximes d'aquest article. 
6. Per sobre de l'alçària reguladora, només es permeten els elements definits 
en l’article referent al volum màxim d'un edifici d'aquestes normes. 

Article 9 Modificació de l’article 197 del text refós de les NNUU del PGOU 
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Es modifica l’article 197 de les NNUU del text refós del Pla general d’ordenació 
urbana que adopta el redactat següent: 
Article 197 Paràmetres bàsics i complementaris 
1. En la regulació concreta de cada zona, s’estableixen els diferents 
paràmetres i condicions que li són d’aplicació, definits en el Títol III, i algun 
d’ells es remeten als plànols d’ordenació a escala 1/2.000. 
2. Tindran caràcter de bàsic els paràmetres que tinguin una relació directa amb: 
- Condicions de parcel·la mínima. 
- Ocupacions de parcel·la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions 
màximes de patis o parcel·les) 
- Edificabilitat de les parcel·les. 
- Alineacions o separacions respecte a carrer. 
- Nombre de plantes amb la flexibilitat establerta en el punt 5. 
- Usos dominants o incompatibles. 
3. La resta de paràmetres i condicions que no es consideren bàsics tenen la 
condició de complementaris. 
4. Els paràmetres bàsics s’hauran de modificar mitjançant la modificació 
puntual de les normes d’aquest Pla general. Els paràmetres complementaris 
podran ser modificats amb la tramitació d’un pla de millora urbana, d’acord amb 
els articles 70 del DLEG 1/2010 text refós de la LUC i el 90 del D 305/2006 
reglament de la LUC. 
5. En casos degudament justificats i mitjançant un pla de millora urbana 
d’ordenació volumètrica, es podran admetre variacions d’una planta, per sobre 
o per sota, partint dels paràmetres establerts pel planejament. En cap cas, 
aquest PMU podrà alterar els altres paràmetres bàsics de la parcel·la. 

Disposició addicional 
Per a tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla 
general, serà d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del 
text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona. 
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