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I.   MEMÒRIA 



 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE LA FORMULACIÓ DEL PLA DE MILLORA 
URBANA 

1.1. Objecte del document 

 

L’objecte del present document és la redistribució de la volumetria atorgada per la Revisió del Pla 
d’ordenació urbanística de Girona i el Text refós de la seva normativa al Col·legi La Salle, per tal 
d’adequar les condicions de l’ordenació i l’edificació a la realitat edificada i millorar la seva 
incidència sobre l’entorn urbà. 

No s’altera la qualificació del sòl, ni els usos, ni els aprofitaments, ni les càrregues urbanístiques, 
ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. D’acord amb l’article 70.4 del Decret 
Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, no es 
requerirà la modificació d’aquest planejament general. 

1.2. Iniciativa 

El present Pla de millora urbana es promou a iniciativa privada de Germans de les Escoles 
Cristianes – Districte de Barcelona, amb domicili al Carrer Sant Joan Baptista La Salle núm. 38 de 
Barcelona (CP. 08022). Aquesta entitat es la titular de la propietat de la finca i de l’activitat que 
s’hi desenvolupa.  

1.3. Àmbit 

L’àmbit del Pla de millora urbana correspon al mateix àmbit qualificat com a sistema general 
d’equipaments docents (clau E.d) per la Revisió del Pla d’ordenació urbanística de Girona i el 
Text refós de la seva normativa, situat en el carrer Sant Joan Baptista La Salle núm. 12, a la 
cantonada nord-est amb el carrer Migdia, del terme municipal de Girona.  

1.4. Estructura de la propietat 

La totalitat de la superfície de sòl inclòs dins el sector delimitat pel present document correspon a 
una única finca propietat de l’entitat Germans de les Escoles Cristianes – Districte de Barcelona, 
amb domicili al Carrer Sant Joan Baptista La Salle núm. 38 de Barcelona (CP. 08022) i  NIF 
R0800055F. Als efectes de l’article 97.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, s’incorpora l’annex 1 amb la nota registral que 
acredita aquesta titularitat. 

Segons les dades cadastrals, la seva referència és la 5375628DG8457E0001TZ i té una 
superfície de 5.817 m2. La superfície mesurada sobre plànol és de 5.744,13 m2. La superfície 
registral és de 4.566 m2. 

1.5. Antecedents urbanístics de referència 

La normativa d’aplicació per a definir els paràmetres urbanístics que regeixen sobre el solar és la 
Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Girona en la seva revisió del 2002, aprovat 
definitivament per la Generalitat de Catalunya el 28 de febrer de 2002 (núm. d’expedient 
d’Urbanisme 19-078), i el text refós de la seva normativa de l’any 2006. 

Segons aquest document, el solar està qualificat com a Equipament docent (títol IV, capítol quart, 
secció segona, clau Ed, articles 178 a 182). La seva edificabilitat queda delimitada gràficament en 
els plànols d’ordenació per una alçada de PB + 5 plantes pis (19,30 m respecte del carrer) i una 
profunditat variable: 16 m respecte de les façanes a carrer, 7,7 m darrera l’edificació veïna amb 
façana al carrer Sant Joan Baptista La Salle i 20 m (per una amplada de 9,60 m) adossats a la 
mitgera de l’edificació veïna amb façana al carrer Migdia. No es permet cap edificació més enllà 
d’aquests límits ni, per tant, als fronts interiors de la parcel·la. 

La superfície total edificable, segons aquests paràmetres, és de 12.296,22 m2 

2. ESTAT ACTUAL 

2.1. Evolució històrica de l’edificació 

El col·legi La Salle Girona és una institució vinculada a la ciutat des de l’any 1905. Situat 
inicialment al carrer de la Rutlla, va ser traslladat a l’inici del curs 1926-1927 a l’emplaçament 
actual, en la cantonada nord-est de l’encreuament entre el carrer Migdia i el carrer Sant Joan 
Baptista La Salle. Aquest nou emplaçament quedava immers en una zona d’incipient expansió 
urbana, materialitzada en l’Eixample que, segons el projecte d’Eugeni Campllonch aprovat el 
1909, ordenava la urbanització del Pla de Girona més enllà del límits de la ciutat emmurallada. 

 

 
 L’EDIFICI DE 1926                                                             L’EDIFICI ACTUAL 

 

L’entitat disposa de documentació tècnica dels diferents projectes de construcció o ampliació que 
s’han dut a terme des que es va abandonar l’antic emplaçament del carrer de la Rutlla, que 
permet establir una cronologia de l’evolució constructiva del col·legi fins arribar a la configuració 
actual. 



 

El 1954 l’edifici del nou emplaçament ja havia quedat petit i es va haver d’ampliar, tal com 
reflectia el projecte redactat per l’arquitecte Juan.M de Ribot. Es tractava, segons es diu en la 
memòria transcrita del projecte de  

1er- l’enderroc de la sala d’actes actualment existent, que és una construcció senzilla, en 
planta baixa, de capacitat insuficient.  

2on- la construcció d’una nova sala d’actes de 22,75x12,90 m amb un pis o galeria que 
augmentarà la seva capacitat. 

3er- la construcció d’una nova capella sobre la planta de la sala d’actes, que també tindrà 
una entreplanta a cor en la seva crugia posterior. 

4rt- la construcció d’una torre per a ubicar les escales que asseguren una còmoda 
circulació vertical.  

5è- l’habilitació de diverses aules destinades per a nous ensenyaments en l’espai de 
deixarà lliure la capella existent actualment. 

En el transcurs d’aquestes obres la comunitat religiosa va adquirir una franja de 5 m d’amplada 
del solar veí amb l’objectiu d’ampliar encara més l’edificació que es proposava en el projecte 
esmentat. En un nou projecte, de 1955, el mateix arquitecte justificava que 

“...durant el curs dels treballs la direcció del col·legi ha vist confirmada la seva convicció de 
que era indispensable augmentar les dimensions de la nova edificació en el sentit de la 
longitud...i havia d’existir una proporció harmònica entre l’amplada i la longitud... 

...l’augment de superfície construïda que s’ha estudiat en els plànols adjunts correspon 
exactament a l’escenari de la sala d’actes en planta baixa i al presbiteri de la capella en la 
planta superior i mesurarà 5,50 m per 12,80 m, és a dir 70,40 m2 en cada planta.” 

El 1965, un document signat per l’arquitecte Mario Soler Pinadell defineix l’estat actual en aquell 
moment 

“ ...Després de dues ampliacions efectuades en els anys 1955 i 1958 l’aspecte general del 
conjunt de les edificacions és d’una U irregular, envoltant i emmarcant el pati central 
d’esbarjo i quedant aquest tancat per unes instal·lacions sanitàries i esportives... 

L’edifici en general consta de dues plantes: 

En la planta baixa s’ubiquen: un vestíbul amb rebedor, tres escales d’accés al pis superior, 
procura, lavabo, traster, porteria, tretze aules, dues d’elles destinades a laboratoris i 
biblioteca, sala d’actes amb vestíbul i espaiosos passadissos per a accedir a les aules, 
amb amplis finestrals al pati d’esbarjo; s’ubica també en aquesta planta un porxo d’entrada 
de l’alumnat, pel carrer Migdia. 

La sala d’actes es troba subdividida en alçada i per la seva part posterior i laterals per una 
galeria per a major cabuda d’assistents als actes que s’hi celebren. 

En la planta pis s’ubiquen: la zona destinada a la Comunitat, amb despatx de direcció, 
cel·les, menjadors, lavabos, cuina i demés dependències, cinc aules, uns d’elles com a 
museu de ciències, sala de professors, mecanografia i capella. 

...El sistema constructiu en general és de fàbrica de rajol en els murs de façana i interiors 
de crugia; estructura en part de formigó armat i forjat de sostres amb biguetes de ferro i 
revoltons en la part antiga i biguetes pretesades i bovedilles en la darrerament 
construïda..”. 

El 1968, un primer projecte signat pel mateix arquitecte defineix l’ampliació d’una segona i una 
tercera planta sobre mitja ala nord, en el tram que aflora al carrer Migdia, que conté noves aules, 
l’extensió de l’escala i serveis sanitaris i de bugaderia. 

El 1969 un segon projecte també de Mario Soler Pinadell proposa una considerable ampliació de 
l’edifici, consistent en una addició en alçada sobre les ales dels carrers Joan Baptista La Salle i 
Migdia de dues plantes noves (tres plantes en el xamfrà) i en una addició en profunditat darrera 
de l’ala del carrer Migdia afegint un cos de planta baixa i dues plantes pis amb façana al pati. En 
aquesta última ala, el passadís que donava al pati i tenia aules a una banda (que era l’esquema 
general de tot l’edifici) va passar a ser interior amb aules a dues bandes. Aquestes obres van 
dotar al col·legi de l’organització d’espais i la imatge formal general que s’ha mantingut fins avui. 

 

 

 
PERSPECTIVES DE TREBALL DEL PROJECTE DE 1969 

 

També de 1969 data un avantprojecte redactat pel mateix arquitecte, que no es va portar a terme, 
que preveia la construcció d’un pavelló poliesportiu. 



 

 
PAVELLÓ POLIESPORTIU NO EXECUTAT. AVANTPROJECTE DE 1969 

 

A partir d’aquí, es van succeir diverses obres de remodelació i adequació interna d’espais, com 
les de 1980-1981, també del mateix arquitecte, que van suposar la conversió de la capella situada 
sobre el teatre en gimnàs i vestidors i la dotació d’escales d’emergència, o les de l’any 2000 a 
càrrec de l’arquitecte Josep Sanllehí Pijoan, que van suposar la protecció de la pista poliesportiva 
del pati amb una gran coberta metàl·lica.  

2.2. L’edificació actual 

L’edificació actual és el resultat, doncs, de l’evolució del col·legi des de finals dels anys vint del 
segle passat, i la seva conformació general prové de les reformes realitzades fins a l’any 1969, a 
més de la pista poliesportiva coberta de l’any 2000. 

La superfície construïda està repartida de forma perimetral en diversos cossos edificats, deixant 
el buit del pati al centre de la parcel·la.: 

- un cos central, situat en el xamfrà entre el carrer Sant Joan Baptista La Salle i el carrer 
Migdia, que conté l’accés principal al centre, el nucli principal de comunicacions verticals i 
espais docents representatius, com un auditori i una capella. Té PB+4 plantes pis amb 
una alçada de 19,14 m respecte del carrer i una profunditat edificada de 14,50 m. 

- un primer cos lateral alineat al carrer Sant Joan Baptista La Salle, que conté espais 
docents i administratius organitzats al llarg d’un passadís amb façana al pati. Té PB+3 
plantes pis amb una alçada de 15,47 m respecte del carrer i una profunditat edificada de 
9,30 m. En la meitat interior de la coberta s’ha construït una remunta d’una planta, a partir 
de la modificació del seu pendent. 

- un segon cos lateral alineat al carrer Sant Joan Baptista La Salle, que conté el teatre i el 
gimnàs, ambdós espais a doble alçada, i dependències associades com vestidors, 
camerinos i alguna aula de suport. Té una alçada de 13,82 m i una profunditat edificada 

de 12,77 m. En la cantonada nord-oest d’aquest cos s’adossa una torre amb l’escala que 
comunica aquests espais i la resta de l’edifici. 

- un cos lateral alineat al carrer Migdia, que conté aules, laboratoris, menjador, cuina i 
espais de servei associats, distribuïts a banda i banda d’un passadís central. Té PB+3 
plantes pis amb una alçada de 15,47 m respecte del carrer i una profunditat edificada de 
15,65 m en les plantes baixa, primera i segona. La tercera planta té una profunditat de 
9,20 m, deixant una terrassa accessible a la banda del pati. Aquest cos disposa d’una 
planta soterrània que ventila i s’il·lumina a través del pati, que es troba deprimit respecte 
del carrer aproximadament 1 m. 

- un primer cos sense façana al carrer, alineat al front nord de la parcel·la i adossat a la 
mitgera de l’edifici veí amb façana al carrer Migdia, que conté aules i un nucli de 
comunicació vertical. Té PB+4 plantes pis amb una alçada semblant al cos del xamfrà 
principal i unes mides en planta de 21,60x7,60 m aproximadament. 

- un segon cos sense façana al carrer, que es desenvolupa a continuació de l’anterior en el 
mateix front nord, que conté aules amb accés directe des del pati. Té únicament PB amb 
una alçada de 4 m respecte del pati i unes mides en planta de 31,15x7,60 m 
aproximadament. 

- un tercer cos sense façana al carrer, que es desenvolupa a continuació de l’anterior, que 
conté serveis de lavabos i vestidors associats al pati, té únicament PB amb una alçada 
aproximada de 3 m respecte del pati i unes mides en planta de 26,15x3,40 m 
aproximadament. 

- un cos sense façana al carrer, adossat al front est de la parcel·la, que conté serveis de 
lavabos i vestidors associats al pati, té únicament PB amb una alçada aproximada de 3 m 
respecte del pati i unes mides en planta de 24,20x4,50 m aproximadament. 

- una coberta lleugera sobre una estructura metàl·lica formada per pilars i encavallades, 
sense tancar lateralment, que protegeix un conjunt de pistes poliesportives. Està situada al 
pati, adossada a la mitgera nord de l’edificació veïna amb façana al carrer Sant Joan 
Baptista La Salle. Té una alçada lliure interior de 8 m i unes mides en planta de 
36,75x35,63 m aproximadament. 

Adossades a les façanes interiors dels cossos d’aules, existeix una escala descoberta d’obra, de 
sortida al pati des de la planta primera, i un conjunt d’escales d’evacuació,  

La superfície construïda total és de 8.332,79 m2, repartits segons el següent esquema: 

 

Planta baixa  3.302,22 m2 
Planta primera  1.550,30 m2 
Planta segona  1.532,12 m2 
Planta tercera  1.838,73 m2 
Planta quarta  564,42 m2 
Superfície construïda total sobre rasant .... 8.332,79 m2 

 



 

2.3. Adequació al planejament vigent 

De la comparació entre l’edificació actual i les condicions vigents de l’ordenació i de l’edificació 
per a aquest àmbit, es dedueix que: 

− en cap part edificable d’aquest conjunt s’esgota l’alçada reguladora, excepte en el cos 
del xamfrà i el que es troba adossat a la mitgera de l’edifici veí amb façana al carrer 
Migdia. Aquesta alçada no s’esgota pel que fa al núm. de plantes, que com a màxim és 
de PB+4 enfront PB+5 del planejament vigent, sinó pel valor absolut de l’alçada en 
metres.  

− en cap punt respecte de les façanes al carrer Sant Joan Baptista La Salle s’esgota la 
profunditat edificable. 

− l’edificació amb façana al carrer Migdia s’ajusta a la profunditat edificable excepte per la 
presència d’una escala metàl·lica d’emergència. 

− el cos que es troba adossat a la mitgera de l’edifici veí amb façana al carrer Migdia 
supera en 10 m la profunditat màxima admesa, que és de 20 m respecte del carrer 

− els cossos de planta baixa adossats als fronts interiors de la finca estan construïts fora 
de la delimitació de la zona edificable. 

− el mateix succeeix amb la coberta metàl·lica, únicament amb un 20% de la seva 
superfície dins els límits edificables situats darrera el bloc d’habitatges amb façana al 
carrer Sant Joan Baptista La Salle. 

En termes mesurables, la superfície d’edificació pendent d’esgotar dins els límits edificables que 
atorga el planejament vigent, a partir del núm. de plantes possibles, és de 5.541,27 m2, mentre 
que l’excés de superfície edificada més enllà de la profunditat màxima admesa és de 1.782,97 
m2, amb el següent detall: 

 

planta límits. edificables Superfície edificada 
dins el límits 

Superfície pendent 
dins el límits 

Superfície edificada 
fora els límits 

PB 2.049,37 m2 1.744,32 m2 305,05 m2 1.559,73 m2 
P1 2.049,37 m2 1.472,92 m2 290,32 m2 76,06 m2 
P2 2.049,37 m2 1.455,53 m2 593,84 m2 76,06 m2 
P3 2.049,37 m2 1.307,68 m2 741,69 m2 76,06 m2 
P4 2.049,37 m2 488,37 m2 1.561,00 m2 76,06 m2 
P5 2.049,37 m2 m2 2.049,37 m2 m2 
total 12.296,22 m2 6.468,82 m2 5.541,27 m2 1.863,97 m2 

 

Però malgrat que el núm. de plantes admeses sigui de PB+5PP, per tal de deduir la superfície 
pendent d’esgotar, cal considerar l’alçada en metres dels edificis existents respecte de l’alçada en 
metres que la normativa estableix com a alçada reguladora. En aquest sentit, la realitat ens indica 
que:  

− Les parts d’edifici que actualment tenen PB+4PP, tenen una alçada de 19,14 m, com 
s’indica en el capítol 1. Respecte de l’alçada reguladora de 19,30 m de la normativa 
vigent, només resten 0,16, m que no equival a l’alçada d’una nova planta (d’acord amb 
l’article 72 del Pla general, l’alçada lliure mínima de les plantes pis serà de 2,50 m, 
mesurats de terra a sostre, o de 2,20 m en les dependències de serveis). Per tant, la 
part d’edificació de PB+4PP ja esgota aquesta alçada màxima i una cinquena planta no 
és possible. 

− Les ales d’edifici que tenen PB+3PP tenen una alçada real de 15,47 m. Seguint el 
mateix argument del punt anterior, resten 3,83 m. Sobre aquesta part d’edificació només 
seria possible una quarta planta. 

− El volum edificat que correspon al teatre i al gimnàs té una alçada de 13,82 m i una 
alçada pendent d’esgotar de 5,48 m, que equival a dues plantes més. 

Això incideix directament amb el total de la superfície pendent d’esgotar realment dins els límits 
edificables, que no seria de 5.541,27 m2 sinó de 4.245,19 m2. 

 

planta límits. edificables Superfície edificada 
dins el límits 

Superfície pendent 
dins el límits 

Superfície edificada 
fora els límits 

PB 2.049,37 m2 1.744,32 m2 305,05 m2 1.559,73 m2 
P1 2.049,37 m2 1.472,92 m2 290,32 m2 76,06 m2 
P2 2.049,37 m2 1.455,53 m2 593,84 m2 76,06 m2 
P3 2.049,37 m2 1.307,68 m2 741,69 m2 76,06 m2 
P4 2.049,37 m2 488,37 m2 1.561,00 m2 76,06 m2 
P5 2.049,37 m2 m2 753,29 m2 m2 
total 12.296,22 m2 6.468,82 m2 4.245,19 m2 1.863,97 m2 

 

2.4. Reportatge fotogràfic 

 
IMATGE AÈRIA DE 1950            IMATGE AÈRIA DE 1967        



 

 
IMATGE AÈRIA ACTUAL – VISIÓ EST IMATGE AÈRIA ACTUAL – VISIÓ NORD 

 
IMATGE AÈRIA ACTUAL – VISIÓ OEST IMATGE AÈRIA ACTUAL – VISIÓ SUD 

 
FRONT INTERIOR OEST FAÇANA INTERIOR PISTA COBERTA 

 
FRONT INTERIOR NORD FRONT INTERIOR EST 

 

3. L’ORDENACIÓ PROPOSADA 

3.1. Objectius i criteris de l’ordenació 

L’ordenació que es proposa en aquest Pla de millora urbana té com a objectius: 

- Reconèixer les edificacions actuals de l’equipament docent de La Salle, en tant que 
responen a les necessitats d’ús de l’activitat que, d’acord amb el planejament, s’hi 
desenvolupa. Edificacions, d’altra banda, que provenen de la realitat edificada d’abans de 
1965. 

- Reconèixer que les condicions de l’ordenació i de l’edificació vigents sobre l’àmbit delimitat 
pel Pla general d’ordenació urbana responen més a les condicions de l’eixample amb un 
ús principal d’habitatge plurifamiliar, i no tant a les condicions particulars que un 
equipament d’aquest tipus demana. 

- Reconèixer el desajustament entre la realitat edificada i els límits edificables vigents, que 
es tradueix en una superfície de 4.245,12 m2 pendents d’esgotar dins aquests límits i una 
superfície de 1.863,97 m2 edificats fora d’aquests límits. 

- Establir unes noves condicions de l’ordenació i de l’edificació que, reconeixent la realitat 
de l’ús de l’activitat, facin compatibles les actual edificacions amb la normativa urbanística 
que les ha de regular. 

- Reconeixement de la volumetria relacionada amb les finques veïnes, per tal que la nova 
ordenació no alteri les condicions d’aquesta relació i minimitzi l’impacte del 
desenvolupament de l’activitat docent i esportiva sobre aquestes finques.                                                 

3.2. Descripció i justificació de l’ordenació 

La nova ordenació es materialitza consolidant la zona edificada fora dels límits vigents a costa de 
l’edificabilitat pendent d’esgotar. Així els 1.863,97 m2 que ocupen la pista poliesportiva coberta, 
els cossos de planta baixa amb vestidors i lavabos adossats als fronts interiors de la parcel·la i la 
part de PB+4PP que sobrepassa la profunditat edificable a la mitgera de l’edifici veí del carrer 
Migdia, es traspassen de l’edificabilitat no consolidada sobre els volums alineats a vial. En aquest 
sentit  

− es suprimeix l’edificabilitat de les cinc plantes pis darrera la mitgera de l’edifici veí amb 
façana al carrer Sant Joan Baptista La Salle. 

− es modifica el núm. de plantes alineades a vial i, seguint les alçades viables detallades a 
l’apartat 2.3. mantenint l’alçada de 19,30 m, es passa de PB+5PP a PB+4PP, excepte 
en el cos que conté el teatre i el gimnàs que, per la seva conformació geomètrica, admet 
cinc plantes sense sobrepassar els 19,30 m d’alçada. 

A més de regular les alçades definitives de cada part, es pretén que els diferents volums quedin 
lligats mitjançant un cos edificat de planta baixa, que generi un recorregut perimetral protegit i 
optimitzi les circulacions entre ells al voltant del pati. Aquest cos tancat i la possibilitat de tancar, 



 

també, la pista poliesportiva hauran de millorar la incidència de les activitats esportives i d’esbarjo 
respecte de les condicions ambientals de les finques veïnes. 

En el plànol d’ordenació es defineixen gràficament l’ocupació de cada front de façana principal o 
d’interior d’illa, les alçades en núm. de plantes i en metres i si aquestes alçades es prenen 
respecte de la rasant del carrer o de la cota interior del pati. 

Amb aquestes noves condicions, l’edificabilitat màxima permesa inicialment de 12.296,22 m2 
passa a ser de 12.195,88 m2, repartits segons el següent quadre: 

 

 PGOU PMU  

Planta baixa  2.049,37 m2 4.291,52 m2 
Planta primera  2.049,37 m2 1.860,57 m2 
Planta segona  2.049,37 m2 1.860,57 m2 
Planta tercera  2.049,37 m2 1.860,57 m2 
Planta quarta  2.049,37 m2 1.860,57 m2 
Planta cinquena 2.049,37 m2 462,08 m2 
Superfície edificable total 12.296,22 m2 12.195,88 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   ANNEX 1 – INFORMACIÓ REGISTRAL 
SOBRE L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   NORMES REGULADORES DE LES 
CONDICIONS DE L’ORDENACIÓ I DE 

L’EDIFICACIÓ 



 

NORMES REGULADORES DE LES CONDICIONS DE L’ORDENACIÓ I DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Naturalesa, objecte i abast 
1. Aquest document té la consideració de Pla de millora urbana d’ordenació de la volumetria que 
el Text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona atorga al col·legi de La Salle, i es 
formula d’acord amb l’article 182.3 d’aquest Pla general i 70, 102 i concordants del Decret 
Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

2. Aquestes ordenances i la resta de documents del Pla de millora urbana constitueixen, a partir 
de la seva publicació, l’eina d’ordenació de l’edificació al col·legi de La Salle. 

3. No s’alteren ni els usos, ni els aprofitaments, ni les càrregues urbanístiques, ni l’estructura 
fonamental del planejament urbanístic general. A efectes de l’article 70.4 del Decret 
Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme , aquest Pla 
de millora urbana es considera compatible amb el planejament urbanístic general i no se’n 
requereix la modificació prèvia.    
 
Article 2. Àmbit 
1. L’àmbit del Pla de millora urbana està definit per la superfície de 5.667,69 m2 de sòl, de 
titularitat privada, situat en la cantonada nord-est dels carrers Sant Joan Baptista La Salle i Migdia 
del terme municipal de Girona, qualificat per la Revisió del Pla d’ordenació urbanística de Girona i 
el Text refós de la seva normativa com a sistema general d’equipaments docents (clau E.d). 

2. Aquest àmbit queda delimitat en els plànols d’estructura de la propietat, d’estat actual, de 
planejament vigent i d’ordenació 

 

Article 3. Marc urbanístic legal 
1. El marc urbanístic legal ve donat pel Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme i pel Decret, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 

2. En segon orde, aquest marc legal ve donat per l’aplicació de la Revisió del Pla d’ordenació 
urbanística de Girona, aprovat definitivament el 28 de febrer de 2002, i el Text refós de la seva 
normativa de 2006. 

 
Article 4. Vigència del Pla 
El Pla de millora urbana tindrà una vigència indefinida des del moment de la seva publicació, 
mentre no es modifiqui justificadament. 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTOL II – CONDICIONS DE L’ORDENACIÓ I DE L’EDIFICACIÓ 
 
Article 5. Qualificació 
1. Aquest Pla de millora urbana no modifica la qualificació de Sistema d’Equipaments Comunitaris 
que el Pla general d’ordenació urbana de Girona atorga a l’àmbit, regulada en els capítols 178 a 
182 del text refós de la seva normativa. 
 
Article 6. Paràmetres reguladors d’ordenació volumètrica 
1. L’edificació del sector definit pel Pla de millora urbana s’ajustarà a les necessitats funcionals de 
l’equipament, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què es situen i a les condicions 
ambientals del lloc. 

2. Els paràmetres reguladors de l’edificació són els següents: 

a) alçada reguladora: es defineix gràficament per a cada front de façana principal o d’interior d’illa 
en el plànol d’ordenació, i s’indica si aquesta es mesura respecte del carrer o de l’interior de la 
parcel·la. 

b) ocupació: es defineix gràficament per a cada part de la finca. 

c) cossos i elements sortints: regiran els articles 77 i 78, respectivament, del text refós de la 
normativa del Pla general d’ordenació urbana de Girona 

 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

Primera 
Per a tot allò no regulat en aquesta normativa, regirà el text refós de la normativa del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   PLÀNOLS  
 




