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MEMÒRIA 

 
 
 
 
1. Antecedents. 
 

En el solar conformat per l´illa definida entre els carrers Pedret, Tarradellas i Illa 
Formentera, situat dins del sòl urbà consolidat, actualment s´està realitzant un ús 
comercial d´alimentació al detall, existint una edificació i l´aparcament 
corresponent de superfície a la resta de l´illa. 
 
Aquesta activitat no pot materialitzar els seus drets urbanístics (possibles 
ampliacions, incorporació d´altres usos previstos...) així com tampoc a les 
transformacions viàries previstes en la zona,  de forma  adeqüada pels pròpis 
condicionants determinats en el planejament vigent (volum i posició de lé 
dificació).  
 
 

 
2. Naturalesa i objecte i abast. 
 

Aquest document té la consideració de Pla de Millora urbana d´ordenació de 
volums d´una finca situada a l´avinguda Josep Tarradellas. 
 
El seu objecte és en Sol Urbà consolidat el de regular la composició volumètrica 
d´acord amb l´establert a l´article 68.1.b de la Llei d´Urbanisme (DL 1/2005 de 26 
de juliol)  i article 11 del PGOU de Girona. 
 
Amb aquesta finalitat es proposa la definició del sector PMU i la regulació 
específica de la possible ocupació de l´edificació, diferenciant-se entre la principal 
i la de caràcter secundari. 
 
No s´altera la qüalificació del sòl, ni els usos principals, ni els aprofitaments, ni les 
càrregues urbanístiques, ni l´estructura fonamental del planejament urbanístic 
general. Per tant, i d´acord amb l´article 68.4 la seva delimitació no requereix la 
modificació del Planejament General. 
 
 
 

3.  Ambit. 
 

L´àmbit del sector delimitat correspon a l´ïlla delimitada pels carrers “Pedret”, 
“Josep Tarradellas” i “Illa Fuerteventura”.  
Té una forma aproximada triangular i la seva superfície és de 10.427,61 M2. 
 
 
 

4.  Estructura de la propietat. 
 

La totalitat de l´illa, corresponent a l`ambit del sector, correspon a una única 
propietat (100%), identificant-se amb el número de referència de parcel.la 
5502203 i de referència al plànol DG8550B. 
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5.  Promoció, tramitació i redacció. 
 

El present Pla Especial d´assignació d´usos està promogut per l´AJUNTAMENT 
DE GIRONA, d´acord amb el que disposen els articles 96 i concordants del DL 
1/2005 TRLU. 
 
Ha estat redactat per tècnic competent segons el determinat a la disposició 
addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU. 
 
La seva tramitació queda regulada pels articles 79,83,85 i disposició transitòria 
setena del DL 1/2005 TRLU. 

 
 
 
6.  Marc urbanístic i legal. 
 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la llei 6/1998 de Règim del 
Sòl i Valoracions, el Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s´aprova el text Refòs de la 
Llei d´urbanisme (DL 1/2005 TRLU). 
 
En un segon ordre és d´aplicació el Pla d´Ordenació Urbana de Girona, aprovat 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data de 28 
de febrer de 2002 (PGOU), text refòs confirmat per la Comissió territorial 
d´urbanisme de Girona en sessió del 27.03.2006 i publicat integrament el 
21.04.2006 al DOGC 4618.   

Específicament i en relació a aquest Pla és d´aplicació els articles 11,15 i 
concordants.  

 

La totalitat del sector està classificat com Sòl Urbà Consolidat i està qüalificat com 
“4.2. Zona comercial amb espais oberts”, qüalificació regulada detalladament a  
l´article 216 de les Normes Urbanístiques vigents. 

 

En l´actualitat existeix una única edificació destinada al comerç de l´alimentació al 
detall, té forma paral.lelipèdica, i està envoltada de zona lliure d´edificació 
destinada a aparcament de superfície.  

L´edificació i els usos existents s´ajusten al planejament vigent, essent possible la 
seva ampliació en planta segons l´ocupació màxima definida (no esgotada) 
mantenint-se com a mínim una distància a carrer de 5.00 ms. 

 

 
 
7.  Justificació de la conveniència, necessitat  i oportunitat. 

 

El planejament vigent (article 216 de les Normes Urbanístiques) preveu una 
edificabilitat a la finca que no es possible assolir amb l´ocupació assenyalada en 
els plànols normatius. El solar té una superfície de 10.427,61 m2 essent 
l´edificabilitat de 1 m2/m2, i per tant de 10.427,61 m2; l´ocupació grafiada en el 
plànol d´ordenació del PGOU és de 3.264,60 m2, caldrà doncs, quatre plantes  
parcials (3,20) per esgotar el sostre possible, essent impossibles en una alçada 
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reguladora màxima de 9.50 ml. És conseqüència lògica replantejar-se la ocupació 
possible i la seva ubicació. Caldrà considerar també la necessitat que tenen els 
usos permesos d´ edificacions complementàries auxiliars fora de l´àmbit de 
l´edificació principal. 

Tanmateix la futura construcció d´una rotonda a l´encreuament entre el carrer 
Pedret i Tarradellas així com la perllongació d´aquest darrer –amb la construcció 
prevista d´un pont sobre el Ter- fins a la rotonda de l´accés des de Sarrià; 
conjuntament amb l´us comercial del sector fà preveure la conveniència i 
oportunitat  d´adaptació de l´edificació a aquest nou front. 

Es constata, per tant, que la redacció d´un Pla de Millora Urbana d´ordenació de 
volums, és imprescindible en qualsevol cas per a poder materialitzar la funció  
prevista. 

Aquest fet, unit a l’interès i disposició del propietari de la finca objecte d´actuació, 
justifiquen abastament la necessitat, conveniència i oportunitat de redactar la 
figura de planejament prevista (pla de millora urbana d´ordenació de volums) que 
permeti la viabilitat a curt termini, en exercici dels seus drets urbanístics. 

 

 

8. Objectius i criteris de l’ordenació 
 

Els objectius i criteris correspondràn al desenvolupament dels aspectes 
especificats en l´apartat anterior, corresponent a la conveniència i necessitat de 
l´assignació, essent de forma més detallada i sintètica els següents: 

 

1. Revisió de l´ocupació màxima possible. 

2. Concreció del nombre de plantes màximes possibles. 

3. Possibilitat d´ocupacions parcials de l´espai lliure d´edificació. 

4. Definició dels paràmetres urbanísitcs de les edificacions auxiliars. 

 
 
 
9.  Descripció de l’ordenació  
 
 

Es modifica la superfície màxima d´ocupació de l´edificació, passant a ser de 
4.660,52 m2 de superfície, i segons la forma geomètrica definida en el plànol 
d´ordenació a 1/2000 (04. planejament proposat), aquesta engloba la superfície 
actualment vigent augmentant-se en direcció a l´encreuament entre el carrer 
Pedret i Tarradellas (futura rotonda), sempre mantenint-se una distància mínima 
de 5.00ms entre l´edificació i el carrer. Es manté l´altura màxima possible de 9.50 
ms, amb un nombre de plantes màxim de PB+2PP. 

A la resta de parcel.la no podrà ser-hi ubicada cap edificació principal, essent 
possible l´ocupació parcial d´aquest “espai lliure d´edificació” per la construcció 
d´edificacions auxiliars. Aquestes hauràn de mantenir la distància mínima a carrer 
similar a les edificacions principals, la seva alçada màxima serà limitada a una 
planta i la seva ocupació total no podrà excedir la superfície corresponent a la 
meitat del pròpi espai de “pati d´illa”.  
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       Annex normatiu 
 

 

1. Les condicions d´ordenació de l´edificació es regiràn pel definit especificament 
en aquest document, així com per l´article 216 de les Normes Urbanístiques -
corresponent a la qüalificació determinada (4.2)-;  la resta de paràmetres no 
definits s´ajustarà als paràmetres definits en les normes urbanístiques i 
ordenances d´edificació vigents.  

 

2. La delimitació de l´àmbit correspon al definit en el plànol 04 de planejament 
proposat, amb una superfície total de 10.427,61 m2. 

 

3. La regulació específica dels paràmetres urbanístics correspondrà als 
següents: 

• L´edificabilitat serà l´aplicació del coeficient net d´edificabilitat 1,00 m2 
sostre/m2 sol , essent com a màxim de 10.427,61 m2, corresponent al 
total de les edificacions. 

• La posició relativa de l´edificació serà la grafiada en el plànol normatiu 
d´ordenació 04, amb una distància mínima de 5.00 ms de l´edificació al 
carrer. La superfície màxima d´ocupació de l´edificació principal serà de 
4.660,52 m2, corresponent a la superfície grafiada. 

• El nombre màxim de plantes correspon a PB+2PP; i l´alçada reguladora 
de 9.50 ms, pel que correspon a l´edificació principal. 

• El pati d´illa resultant serà ocupable parcialment (02b) per edificacions 
auxiliars; l´ocupació màxima serà el 45% del total de la superfície del pati 
d´illa, l´alçada màxima de l´edificació serà de 3.00 ms i la distància mínima 
de l´edificació secundària al carrer serà també de 5.00 ms com a mínim. 

 
 
 

Girona, Setembre de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Reyes Barragán Sánchez                             AJUNTAMENT DE GIRONA 
                  ARQUITECTE                                                    PROMOTOR  


