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EDICTE

de 18 de juliol 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 7 de juny de 2012, 

va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2012 / 047555 / GModiicació número 44 del Pla general d’ordenació per a la delimitació del Pla 
especial de la Devesa, 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. 44 per a la delimitació Pla especial de la Devesa, promogut i tramès 
per l’Ajuntament de Girona, amb el benentès que el Pla especial tindrà en compte 
les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 22 de maig de 2012 i 
amb la correcció d’ofici de les errades materials següents:

- En el quadre resum de superfícies apartat 12 de la memòria, quan comptabilit-
za el sistema de places, parcs i jardins urbans/sistema ferroviari, es canvia la clau C1/A per C1/B.

- En el quadre resum de superfícies apartat 12 de la memòria, quan compta-
bilitza el sistema de places, parcs i jardins urbans, s’afegeix, a la clau C1 ap, la clau C1 p.
—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 per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de ca-
ràcter 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 notificació o la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen 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, sens 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 estarà, 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, 
al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Gene-ralitat, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, de 9h a 14h.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/47555/G&set-locale=ca

Disposicions
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Girona, 18 de juliol de 2012

SòNIA BOfARULL SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

Disposicions
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació número 44 del Pla general d’ordenació 
per a la delimitació del Pla especial de la Devesa, al terme municipal de Girona 

Article 1 Naturalesa i objecte 
Aquest document té la consideració de modificació puntual del Pla general 
d’ordenació del municipi de Girona per a la delimitació d’un nou sector de 
planejament derivat. 
L’abast és la delimitació del Pla especial del Parc de la Devesa per donar 
resposta a la resolució 2011000214 del Ple de 14 de novembre de 2011. 

Article 2 Situació i àmbit 
L’àmbit és el delimitat en els plànols i correspon al Parc de la Devesa i els 
espais que el relacionen amb els espais fluvials que hi confronten i la connexió 
amb la ciutat. 
En relació amb els espais fluvials, l’àmbit incorpora el passeig permietral del riu 
Ter, entre l’aiguabarreig amb el riu Güell i el riu Onyar, així com la vora del riu 
Onyar fins a l’estrep del pont del ferrocarril. 
En relació amb la ciutat, l’àmbit incorpora els accessos al Parc des del carrer 
Caterina Albert, des de la rotonda de la Devesa, des de la rotonda del Rellotge, 
així com els carrers que donen façana com ara el passeig de la Devesa i bona 
part del carrer Güell. 
La superfície total de l’àmbit és de 416.273,99 m².

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, 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 subjecta 
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 

ANNEx
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Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents: 
1. Memòria descriptiva i justificativa 
2. Normativa 
3. Agenda i avaluació economicofinancera 
4. Plànols 

Article 7 Modificació del capítol primer del títol V del Text refós del PGOU de 
Girona 
El capítol primer de disposicions generals del sòl urbà, que comprèn els articles 
188 a 190 de les normes urbanístiques del Text refós del PGOU de Girona, 
adopta el redactat següent: 

TÍTOL V REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

CAPÍTOL PRIMER DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL URBÀ 

Article 188 Definició 
1. El Pla general classifica, com a sòl urbà, aquell que, per la seva situació en 
àrees consolidades per la urbanització i edificació, mereix aquella classificació. 
El sòl urbà comprèn aquells sòls ja consolidats per l'edificació i dotats de tots 
els serveis urbanístics. 
2. En el cas de sòls que hagin adquirit la condició d'urbans per execució d'un 
Pla parcial, la classificació com a urbà no deslliura els propietaris afectats del 
total compliment de les obligacions derivades del Pla parcial. 

Article 189 Delimitació 
1. Els límits del sòl urbà, zones i subzones, sistemes i unitats d’actuació per al 
desenvolupament posterior, així com l’ordenació detallada d’aquest sòl 
s’especifica en els plànols d'ordenació a escala 1/2.000. 
2. Cada unitat de zona porta l'indicador alfanumèric o clau que, d'acord amb les 
categories que s'estableixen, la defineix i n'estableix les condicions de 
parcel·lació, edificació i ús. 
3. Complementàriament a la definició de les zones que es realitza en el Títol V 
sobre qualificació del sòl, per a l'execució i el desenvolupament del sòl urbà, 
s'assenyalen i delimiten unitats d'actuació, plans de millora urbana i plans 
especials. Les condicions d'ordenació i gestió de les esmentades unitats 
d'actuació i plans de millora urbana es detallen en els annexos normatius que 
s'adjunten en aquesta normativa. Les determinacions dels plans especials es 
detallen en els articles següents. 

Article 189 BIS Pla especial del Parc de la Devesa 
1. Àmbit: 
El seu àmbit és el delimitat en els plànols i correspon al Parc de la Devesa i els 
espais que el relacionen amb els espais fluvials que hi confronten i a la 
connexió amb la ciutat. 
En relació amb els espais fluvials, l’àmbit incorpora el passeig permietral del riu 
Ter entre l’aiguabarreig amb el riu Güell i el riu Onyar, així com la vora del riu 
Onyar fins a l’estrep del pont del ferrocarril. 
En relació amb la ciutat, l’àmbit incorpora els accessos al Parc des del carrer 
Caterina Albert, des de la rotonda de la Devesa, des de la rotonda del Rellotge, 
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así com els carrers que donen façana com ara el passeig de la Devesa i bona 
part del carrer Güell. 
La superfície total de l’àmbit és de 416.273,99 m².
2. Objectius: 
Restauració d’aquesta àrea, atesa la seva importància patrimonial: 
- Com a jardí històric 
- Com a conjunt d’elements catalogats 
Restauració d’aquesta zona com a parc urbà: 
- Recuperant les àrees ocupades per antics usos incompatibles 
- Potenciant els accessos des de la ciutat antiga 
- Relacionant-la amb el barri de Fontajau 
- Controlant l’activitat humana que s’hi realitza 
Recuperació d’aquest àmbit, atesa la seva importància ecologicopaisatgística: 
- A través de la gestió de l’arbrat 
- Recuperant el marge dret del riu Ter i Onyar 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús 
- Reforçar l’estructura del parc, recuperant l’estratègia del projecte original. 
- Determinar criteris de rehabilitació, ampliació o enderroc de les edificacions 
existents, d’acord amb el Pla especial del catàleg.
- Regular la implantació d’edificacions adequades per millorar l’ús de parc urbà. 
- Ordenar els elements de mobiliari urbà, infraestructures i xarxes de serveis 
adequats als usos que es determinin. 
- Potenciar l’ús de parc urbà. 
- Regular els usos temporals de la Fira de Girona, fires de Sant Narcís, mercat 
setmanal i Veles d’estiu, així com els usos esporàdics. 
- Diagnosticar i actuar sobre les problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat 
generada, amb un estudi específic que estableixi noves estratègies en relació 
amb la conservació del patrimoni, als usos i a les demandes. 
- Diagnosticar i actuar sobre l’arbrat amb un estudi exhaustiu que representi 
amb fidelitat l’estructura arbòria i que permeti un coneixement precís de la seva 
maduresa biològica en referència amb el seu estat i a la situació dels usos 
concrets, i donar lloc a actuacions d’ordenació i tractament de zones puntuals 
amb l’objectiu de donar resposta global a la totalitat de parc. 
- Els usos previstos als trams del passeig perimetral que se superposin amb 
l’espai LIC de la Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” estaran orientats al 
manteniment i restabliment, en un estat de conservació favorable, dels hàbitats 
naturals i de les espècies silvestres de la fauna i de la flora d’interès comunitari 
associats al LIC “Riberes del Baix Ter”. 
- Considerar la proximitat i els usos de la zona d’equipaments dels edificis del 
Firal i l’Auditori, atès que es tracta d’un sector molt directament vinculat al 
funcionament i estructura del jardí històric de la Devesa. 
- Concretar els usos que es podran desenvolupar per la finalitat plantejada de 
restauració i millora de la Devesa, que han de ser vinculats a l’ús de jardí-parc 
urbà. 
- Limitar l’edificabilitat global de l’àmbit prevista en el planejament general, per 
tal d’ajustar-se a les necessitats pròpies dels usos i activitats que s’estableixin. 
4. Condicions de gestió: 
Aquest Pla especial, que serà de promoció pública, establirà el sistema 
d’actuació , així com les etapes d’execució corresponents. 
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Article 190 Regulació del sòl urbà 
1. El sòl urbà delimitat per aquest Pla es regularà per les determinacions que 
s'estableixen en aquestes normes i annexos normatius, per les determinacions 
que s’estableixin en els corresponents plans de millora que desenvolupin cada 
sector i per les ordenances de regulació de l'edificació i usos detallats. 
2. Les cessions gratuïtes i obligatòries en actuacions poligonals en sòl urbà es 
determinaran en la corresponent regulació de cada àmbit o sector i tindran 
l'extensió que disposa l'article 120 del DL 1/90. 

(12.200.010)
Disposicions
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