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1 MEMÒRIA 

1. Antecedents 
El Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser aprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002  i 
publicat als efectes de la seva vigència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 3654, d’11 de juny de 2002. L’Ajuntament va publicar en la seva integritat aquest 
text normatiu en el BOP del dia 14 d’abril de 2003. En sessió de data 9 de febrer de 
2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al text refós 
de les normes de planejament general, que es va publicar íntegrament en el DOGC 
4618 de 21d’abril de 2006. 
 
Amb data 29 de juny de 2005 la CUG aprovava definitivament la modificació de Pla 
General que afectava directament l’àmbit del sector PMU-10 objecte de la present 
modificació de pla general. En aquest sector la MPGOU proposava destinar la totalitat 
de l’àmbit a sistemes, modificant la qualificació de l’única peça d’aprofitament privat. 
 
La localització d’aquest equipament territorial en el sector Casernes, ha portat a 
considerar-lo idoni per la ubicació tant de la Biblioteca Central  com del nou Centre 
d’Art Contemporani, creant així una àrea d’equipaments d’abast metropolità que 
aprofiti i catalitzi la nova centralitat latent del barri. 
 
D’altra banda, i atès que aquest sòl de propietat pública no prové de la cessió 
obligatòria de l’execució d’un Pla especial o Parcial, no resta vinculat com a sistema 
local a un ús específic i per tant, és adequat per destinar-lo als esmentats equipaments 
de caràcter general. 
 
En data 11 d’abril del 2008 el Ministeri de Cultura publicava l’obertura de concurs 
públic per la redacció del projecte bàsic de la  nova Biblioteca Central de Girona i el 18 
de setembre en resolia l’adjudicació. 
 
 

2. Naturalesa, objecte i abast del PMU. 
Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana, del sector 10 Les 
Casernes, per l’ordenació detallada del sòl destinat a equipaments públics comunitaris: 
la nova Biblioteca Pública de l’Estat a Girona i el nou Centre d’Art Contemporani. La 
localització d’aquests equipaments públics ha estat consensuada amb les diferents 
administracions implicades. 
 
El seu objecte és, en sòl urbà no consolidat, el d’acomplir l’operació de remodelació 
urbana del sector d’acord amb l’establert a l’article 68.1a del DL 1/2005 LUC, amb 
l’ordenació  de l’edificació i els espais lliures dels equipaments destinats a la Biblioteca 
Central i al Centre d’Art Contemporani. Amb aquesta finalitat es concreta la seva 
ordenació detallada. 
 

3. Situació i àmbit. 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb el sector PMU 10 Les 
Casernes, situat a la façana sud del carrer Emili Grahit, entre els carrers Migdia i 
Barcelona.  
 
La  superfície total del sector  és  de 7.518,20 m2. 
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4.Conveniència i oportunitat. 
Aquest pla de millora es redacta en compliment de les determinacions establertes en 
la modificació puntual del text refós del PGOU de Girona al sector PMU-10 Les 
Casernes, en el qual es determina la necessitat de redacció d’un planejament derivat 
per a l’ordenació detallada del sector, que s’haurà d’ajustar als paràmetres fixats en 
l’esmentada modificació de pla general. 
 
Amb l’adjudicació del concurs de la Biblioteca Central i la posterior concreció del 
projecte bàsic, es feia avinent la redacció del PMU per a l’ordenació detallada del 
sector que inclou, també, el Centre d’Art. 

5. Formulació i tramitació 
El present Pla de Millora urbana per la implantació dels equipaments comunitaris de la 
Biblioteca Central i el Centre d’Art Contemporani està promogut per l’ajuntament de 
Girona, d’acord amb l’establert a l’art.76 del text refós de la LUC. 
 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que 
estableix  la disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU 
 
La seva tramitació queda regulada pels arts. 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 estatal 8/2007, de 28 de 
maig, de Sòl, i per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme i el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
seu reglament. 
 
En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla General 
d’Ordenació del municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer 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. 
 
També és d’aplicació la modificació puntual del PGOU de Girona en el secor PMU-10 
Les Casernes per destinar-lo a equipaments, aprovada definitivament per la CTU de 
Girona en data  29 de juny de 2005. 
 

7. Usos i estat del sòl 
El pla de millora contempla un àmbit a l’entorn del Parc de les Casernes, límit entre els 
eixamples històric i recent de l’àrea d’expansió de la ciutat i objecte d’una important 
transformació en els darrers anys. El sòl objecte d’ordenació està lliure de qualsevol 
edificació i actualment s’empra com a aparcament de superfície. 

8.Planejament vigent 
El planejament vigent, segons modificació puntual del PGOU, delimita un sector de 
PMU destinat en la seva totalitat a equipaments d’ús cultural i espais lliures. 
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Els paràmetres d’aquest PMU es defineixen en la fitxa específica del PMU-10 i es 
transcriuen a continuació: 
 
 
 

PMU - 10.      LES CASERNES  

ÀMBIT: 
- Comprèn la major part de les antigues casernes militars en façana al carrer Emili Grahit. 
- La superfície del sector és de 7.298 m2. 

OBJECTIUS GENERALS: 
-   Establir l’ordenació i ús del sòl. 
-   Obtenció del sòl, per cessió lliure i gratuïta, destinat a espais lliures, equipaments i vialitat.  
-   Urbanització a càrrec dels promotors del sòl destinat a sistema viari i d’espais lliures.  

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
  Superfícies 
  m2 % 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR: 7.298 100,00
Sostre màxim (m2 sostre): 10.217,20  

                                 Edificabilitat màxima: 1.40  
Ús global: EQUIPAMENT  

  
RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC: 7.298 100,00

Viari:  
Espais lliures: 2.648 
Equipaments: 4.650 

 
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT: 0 0,00

 
 

ALTRES DETERMINACIONS:    
- El sòl destinat a equipaments s'ordenarà amb la redacció del PMU. El criteris d’ordenació del 

PMU seran: 
- L’ocupació màxima 100 % 
- Alçada màxima PB+2PP 

- Les condicions d’ordenació indicativa estan reflectides en els plànols de la modificació que 
s’adjunta. (3 – Proposta de Modificació, escala 1/1.000). 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 

 
 
 
 

El sector s’executarà per cessió directa a l’administració interessada. 
Determinacions específiques: Desenvolupament mitjançant un Pla de Millora Urbana. 
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9. Estructura de la propietat. 
La totalitat del sòl inclòs en l’àmbit d’aquest pla de millora urbana és de titularitat 
pública. 
 
L’estructura de la propietat s’ha grafiat al plànol número 3. Consta de dues parcel·les 
en sòl urbà no consolidat. 
 
D’altra banda, i atès que aquest sòl no prové de la cessió obligatòria de l’execució d’un 
Pla especial o Parcial, no resta vinculat com a sistema local a un ús específic i per 
tant, és adequat per destinar-lo als esmentats equipaments de caràcter general. 
 
 

10. Objectius i criteris. 
Els objectius i criteris del sector són: 
 
▪ Concretar l’ordenació segons el previst segons planejament general, assegurant la 

seva adequació al destí previst. 
▪ Assegurar una bona relació entre els dos edificis d’equipament  i l’entorn. 
▪ Aconseguir un espai públic resultant de qualitat atenent a la seva accessibilitat i  

permeabilitat . 
 
 
 
 

11. Proposta d’ordenació. 
El Pla General vigent ja preveu pel sector del PMU Les Casernes, de titularitat pública, 
una important reserva d’equipaments. La localització d’aquest equipament territorial en 
el sector Les Casernes, ha portat a considerar-lo idoni per la ubicació del nou Centre 
d’Art Contemporani, creant així una àrea d’equipaments d’abast metropolità que 
aprofiti i catalitzi la nova centralitat latent del barri. 
 

D’acord amb l’ordenació indicativa de la modificació puntual del PGOU, el pla de 
millora proposa distribuir els equipaments del sector als seus dos extrems, resolent-los 
en edificis de planta baixa i dues plantes pis. Es deixa una àmplia zona verda central, 
que millora la permeabilitat i la qualitat urbana d’una zona que s’ha sotmès a una 
important transformació.  
 
L’ordenació detallada estableix la delimitació dels sistemes d’acord amb el projecte 
guanyador del concurs de la Biblioteca Central que s’ajusta adequadament a 
l’ordenació del pla, i estableix una edificació compacta de planta quadrada i accés per 
l’ampli espai lliure central. Pel Centre d’Art proposa una ordenació coherent que 
completi la plaça amb una volumetria i alineacions harmòniques. 
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La quantificació i comparació numèrica de la modificació es resumeix als quadres 
adjunts: 
 
 
PGOU vigent       coef. sector sostre màx 
      
Sistemes  àmbit    
C.1.a   2.648,00 36,28%     
      
E.c   4.650,00 63,72%   10.217,20 

      
      

Total àmbit (s/PGOU)   7.298,00 100,00% 1,40 10.217,20 
Total àmbit s/recent amidament 7.518,20 100%        1,40      10.525,48 
      
      
PMU 10 Les Casernes       coef. sector sostre màx 

      
Sistemes        
C.1.a   3.205,00 42,63%    
      
      
 CA 1.213,20   3.325,48 
 BC 3.100,00     7.200,00 
E.c                         4.313,20 57,37%   10.525,48
      

      
Total àmbit   7.518,20 100,00% 1,40 10.525,48 

      
      

      
      
Justificació compliment paràmetres 
  PGOU 

PMU 
Casernes   Increment 

            
aprofitament           

 sostre 
    
10.525,48  10.525,48 ± 0,00 

 C.1 36,28% 42,63% + 6,35% 
 E.c 63,72% 57,37% - 6,35% 
 
 
 
Justificació compliment paràmetres 
  PGOU 

PMU 
Casernes   Increment 

            
aprofitament           

 sostre 
    
10.525,48  10.525,48 ± 0,00 

 C.1 36,28% 42,63% + 6,35% 
 E.c 63,72% 57,37% - 6,35% 
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2 NORMATIVA 

Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit. 
Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana, del sector 10 Les 
Casernes, per l’ordenació detallada del sòl destinat a equipaments públics comunitaris: 
la nova Biblioteca Pública de l’Estat a Girona i el nou Centre d’Art Contemporani. La 
localització d’aquests equipaments públics ha estat consensuada amb les diferents 
administracions implicades. 
 
El seu objecte és, en sòl urbà no consolidat, és el d’acomplir l’operació de remodelació 
urbana del sector d’acord amb l’establert a l’article 68.1a del DL 1/2005 LUC, amb 
l’ordenació  de l’edificació i els espais lliures dels equipaments destinats a la Biblioteca 
Central i al Centre d’Art Contemporani. Amb aquesta finalitat es concreta la seva 
regulació específica. 
 

Article 2. Obligatorietat i vigència. 
Tant l’administració com els particulars estan obligats a complir les determinacions i 
disposicions del PMU. 
 
La vigència d’aquest pla s’inicia el mateix dia de la seva publicació. La seva vigència 
és indefinida. 
 

Article 3. Determinacions 
Seran d’aplicació les consideracions establertes en els documents de memòria, 
normativa i plànols normatius (plànol 5 Proposta d’ordenació). 
 

Article 4. Execució del PMU. 
Per l’execució del sector caldrà redactar el corresponent projecte d’urbanització, que 
serà d’iniciativa pública. 
 

Article 5.Qualificació del sòl. 
El pla de millora urbana Les Casernes qualifica la totalitat del sòl inclòs en el sector 
com a sistemes d’equipaments comunitaris d’ús cultural (Ec) i sistema de places, parcs 
i jardins urbans amb aprofitament del subsòl com a aparcament públic (clau C.1.a). 

Article 6. Sistema de places, parcs i jardins urbans. Clau C.1. 
Aquesta sistema s’ordenarà segons les disposicions genèriques establertes als articles 
117 a 126 i específicament  als articles 144 a 149 de les normes urbanístiques del text 
refós del pla general d’ordenació urbana de Girona. 
 

Article 7. Sistema d’equipaments comunitaris. Clau Ec. 
Els sistema d’equipaments comunitaris s’ordenarà segons les disposicions establertes 
als articles 117 a 126 i als articles 178 a 182 de les normes urbanístiques del text refòs 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. 
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L’edificació s’ordenarà segons els paràmetres bàsics grafiats al plànol número 5 –
Proposta d’ordenació d’aquest document i específicament en les disposicions que es 
detallen a continuació: 
 

Condicions de l’edificació 
 
Edificabilitat màxima:  la que resulta d’aplicar els paràmetres grafiats en  
    el pla d’ordenació. 
Posició de l’edificació l’edifici es col·locarà segons l’ocupació pre- 

determinada en el plànol d’ordenació del sòl urbà. 
Nombre de plantes:  PB+2 
Alçada reguladora màxima : 13,50  
Ocupació del subsòl:  100% de la parcel·la. 
Usos del subsòl:  en el primer soterrani es podran admetre activitats 

que suposin la permanència de personal si les 
estances on s’instal·lin les activitats tenen 
ventilació directa, com a mínim, a un pati situat a 
cota igual o inferior al de l’estança i on s’hi pugui 
inscriure un radi mínim d’alçada igual a la de 
l’estança. Caldrà que s’hi adoptin les mesures de 
seguretat contra incendis adequades. 

Vols:    s’admeten vols sobre el sistema C.1 només si es  
    justifica la seva necessitat per un millor servei a  
    l’interès públic. 

 
  
 
Article 8. Normativa seguretat i incendis. 
L’ordenació final de les edificacions i espai públic ha de donar compliment a la secció 
SI 5 del Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic d’Edificació. 
 
 
 
Disposició addicional. 
Per 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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3. PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

3.1. Pla d’etapes. 
El sector  s’executarà en una sola fase i en un termini de 3 anys a comptar a partir de 
l’aprovació definitiva del pla de millora urbana. 
 
La iniciativa per l’execució del sector serà pública. 

3.2. Avaluació econòmica i financera. 
3.2.1. Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 
En els quadres adjunts s’estimen els costos d’urbanització corresponents al sector, a 
partir del cost unitari obtingut d’obres d’urbanització recents similars. 
 
Urbanització    
     
Costos d'execució unitaris    
 Urbanització espais lliures          145,00   € / m2  
     
Estimació costos urbanització i projectes (sense IVA)   
     

 Actuació 
Superfície 

(m2)   Totals (€) 
     
 Urbanització espais lliures 3.205,00             464.725,00    
     
 Total costos urbanització            464.725,00   
     
 Projectes i gestió                 46.472,50   
 Total execució             511.197,50   
     
 
Els costos d’adequació i urbanització aniran a càrrec de les administracions titulars 
dels equipaments, proporcionalment a la superfície i sostre de cadascun: 
Finançament sostre (m2)     
     
 Ministeri de Cultura 7.200,00             349.686,86    
     
 Ajuntament i Generalitat 3.325,48             161.510,64    
               511.197,50    
 
4.2.2. Informe de sostenibilitat econòmica. 
 
El sector PMU 10 Les Casernes, ser situa a l’entorn del Parc de les Casernes, límit 
entre els eixamples històric i recent de l’àrea d’expansió del sud de la ciutat. Els barris 
de l’eixample tenen una gran densitat de població i una creixent activitat econòmica i 
comercial. El sector Casernes, disposa a més una gran facilitat d’accés i aparcament. 
 

La localització d’aquest equipament territorial en el sector Casernes, ha portat a 
considerar-lo idoni per la ubicació tant de la Biblioteca Central com del nou Centre 
d’Art Contemporani, creant així una àrea d’equipaments d’abast metropolità que 
aprofiti i catalitzi la nova centralitat latent del barri. 
Els costos de l’operació i de manteniment de l’espai lliure estan plenament justificats 
pel benefici públic i social que constitueixen els nous equipaments per la ciutat.     
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4. PLÀNOLS 
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