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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 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 i 
posteriorment, 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 21 d’abril de 2006. 
 
 

2. Naturalesa, objecte i abast del PMU. 
Aquest document té la consideració de pla de millora urbana per l’accessibilitat dels 
habitatges de Vila-Roja, per la incorporació d’ascensors que facilitin l’accés a un seguit 
d’edificis plurifamiliars de protecció que, a hores d’ara, estan mancats d’accessos adaptats 
per usuaris amb problemes de mobilitat.  
 
El seu objecte és, en sòl urbà consolidat, el de millorar les condicions d’habitabilitat dels 
blocs d’habitatges plurifamiliars inclosos en l’àmbit d’aquest pla de millora urbana, amb la 
introducció de les disposicions urbanístiques necessàries per possibilitar la col·locació 
d’ascensors practicables adossats a les façanes principals dels blocs. 
 
En el present pla de millora no s’alteren ni els usos principals, ni els aprofitaments i les 
càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general i, per 
tant, d’acord amb l’art. 68.4 del text refós de la LUC, la seva delimitació no requereix la 
modificació del planejament general. 
 
 

3. Situació i àmbit. 
El present pla de millora se situa al centre del barri de Vila-Roja de Girona en sòl urbà 
consolidat.    
 
L’àmbit del sector del pla de millora, és el grafiat als plànols d’ordenació. Està delimitat al 
nord pel carrer Planura, a l’est pel camp municipal d’esports de Vila-Roja, a l’oest per altres 
habitatges del mateix grup Vila-Roja i al sud pel centre d’educació infantil i primària. 
 
La  superfície total del sector  és  de 8.157,22 m2. 
 

4.Conveniència i oportunitat. 
El Grup Vila-Roja d’habitatges socials, fou una promoció de l’antiga Obra Sindical del 
Hogar que es va començar a construir a partir dels anys 50 del segle passat. En una 
primera fase es feren cases unifamiliars en filera però, posteriorment, s’hi projectà i 
construí una segona fase de blocs de pisos de 4 i 5 plantes, com era habitual a l’època, 
sense ascensor. Hi ha un total de 7 blocs amb 21 escales i 202 habitatges dels quals 
només 42 són en planta baixa. 
 
Tot i la diversitat d’orientacions, d’alçades, de longituds i de formes, els 7 blocs i les 21 
escales responen a la repetició d’un mateix projecte bàsic amb doble crugia paral·lela a les 
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façanes, dos habitatges per planta i, entremig, una escala de dos trams, col·locada 
transversal, a la crugia del davant. L’accés als habitatges es produeix, en tots els cassos, 
des del replà de façana de l’escala. 
 
Representa un problema i una evident anomalia el fet que cap d’aquests 202 habitatges 
presenti itineraris d’accés practicables segons les normes  de supressió de barreres 
arquitectòniques. No és difícil esbrinar quin pot ser el futur d’uns habitatges d’aquestes 
característiques si no s’hi instal·len ascensors. En el  moment de redacció d’aquest pla de 
millora el nombre de gent gran que hi  viu és elevat, molts d’ells precisament, els que els 
ocuparen de nou en nou, quan eren joves. 
 
Analitzada la planta i la tipologia dels blocs, s’observa que la situació i dimensions de les 
caixes d’escala, de 4,20 x 1,60 m, fan del tot impossible encabir-hi alhora, dins d’aquest 
àmbit, un ascensor i una escala adaptada a les normes vigents. D’altra banda, es tracta en 
tots els casos de pisos molt petits i és impensable que l’espai per a la col·locació de 
l’ascensor pugui ser obtingut a costa de reduir les seves minses superfícies útils.  
 
L’única possibilitat viable de resoldre aquests problemes d’accessibilitat és la construcció 
dels ascensors fora de l’actual àmbit edificat dels blocs i, per tant, a sòl qualificat pel vigent 
Pla General com a sòl no edificable, en alguns casos públic, en d’altres privat.  
 

5. Formulació i tramitació 
El present pla de millora urbana per l’accessibilitat dels habitatges de Vila-Roja 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 pel RD 2/2008 de 20 de juny pel qual 
s’aprova el TR de la  Llei estatal de Sòl, per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu reglament i el DL 1/2007 de 16 d’octubre de Mesures urgents en 
matèria urbanística. 
 
En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació 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 i publicat íntegrament al 
DOGC núm. 4618 de 21/04/2006. 
 

7. Usos i estat del sòl 
L’àmbit del present pla de millora es troba en sòl urbà consolidat, té els carrers colindants 
urbanitzats, disposa d’accés rodat i dels serveis urbanístics bàsics. 
 
La zona residencial és d’ús plurifamiliar; el sistema viari té ús d’accés rodat a els 
edificacions i també d’aparcament. 
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8.Planejament vigent 
El PGOU vigent qualifica aquest sòl de sistema viari urbà (clau A.2) i zona residencial de  
volumetria vinculant amb espais oberts (clau 2.4). Segons les normes urbanístiques de 
planejament del text refós del PGOU, el sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais 
reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i l’aparcament, que han de 
permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell 
d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme municipal. La xarxa viària urbana (clau 
A.2) està destinada a garantir l’accessibilitat rodada a les edificacions i la connectivitat dels 
diferents teixits que formen la ciutat.(art.127 i ss) 
 
Pel que fa al sòl  residencial, la qualificació delimita específicament l’edificació, excepte en 
blocs de la barra nord, on la qualificació 2.4.a incorpora també sòl públic urbanitzat com a 
sistema viari. Els principals paràmetres d’aquesta zona residencial amb espais oberts de 
volumetria vinculant i subzona de volumetria existent(clau 2.4a) es transcriuen a 
continuació: 
 
Zona 2.4.a (art.209 NU): 
 

Parcel·la mínima: l’existent  
Edificabilitat màxima: únicament serà admissible la substitució de les actuals 

edificacions prèvia tramitació d’un PEU on es 
rebaixarà el coeficient d’edificabilitat neta de la 
parcel·la fins a homogeneïtzar -lo amb la zona 
colindant 

Ocupació:   S’assenyala en el plànol de regulació del sòl urbà 
Nombre màxim de plantes : les existents el moment d’aprovació del vigent PGOU 
Ús dominant:   Habitatge plurifamiliar 

 

9. Estructura de la propietat. 
El sòl residencial inclòs en l’àmbit d’aquest pla de millora urbana és de titularitat privada, 
exceptuant el sòl públic esmentat en l’apartat anterior(dels blocs de la zona nord de l’àmbit) 
que es troba incorporat a la qualificació 2.4.a; d’altra banda, els sòl de sistemes és de 
titularitat pública. 
 
L’estructura de la propietat s’ha grafiat al plànol número 3. Consta de vint-i-una parcel·les 
en sòl urbà consolidat. 
 

10. Objectius i criteris. 
Els objectius i criteris del sector són: 
 
▪ Millorar l’accessibilitat dels habitatges inclosos en l’àmbit del pla 
▪ Possibilitar i concretar la localització de nuclis adaptats de comunicació vertical 
▪ Resoldre la millor ordenació dels ascensors per aconseguir un espai públic resultant de 

qualitat  
▪ Ajustar les superfícies de zones i sistemes a la situació física i jurídica existent. 
▪ Afavorir la millora de la qualitat de vida dels usuaris dels habitatges afectats per aquest 

pla. 
▪ facilitar la gestió i execució dels tràmits necessaris per la implantació progressiva, al 

llarg del temps, dels nuclis adaptats de comunicació vertical. 
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11. Proposta d’ordenació. 
D’acord amb l’ordenació proposada, el pla de millora proposa distribuir els diferents nuclis 
de comunicació fora de l’actual àmbit edificat dels blocs, dins una franja de’1,70 metres 
d’amplada situada al davant del pla de façana. Es tracta d’una solució ja assajada de 
col·locació d’ascensors practicables adossats a les façanes principals dels blocs, sumant 
superfície als accessos principals existents de cadascun dels blocs plurifamiliars.   
 
Els 7 blocs d’habitatges inclosos agrupen els accessos en 21 nuclis d’escales, que 
equivaldrien als 21 nuclis d’ascensors que es preveuen construir al llarg de les façanes 
principals. L’ocupació d’aquests nuclis no supera els 6,00 m2 i per tant, dels 520m2 de sòl 
inclòs en la nova qualificació A3/2.4a* només el 25% resultarà ocupat pels nuclis 
d’ascensors; la resta serà sòl lliure d’edificació. 
 
D’altra banda, cal considerar que els espais lliures d’edificació davant dels blocs són, en 
general, prou generosos i que s’adoptarà la solució de menor impacte dels cossos dels 
ascensors i millor resolució dels espais de vialitat resultants. La urbanització resultant 
s’adaptarà a la nova configuració del sistema viari. 
 
El pla també recull alguns ajustos en la qualificació de zones i sistemes que s’adeqüen 
amb més precisió a l’estructura de la propietat actual. Com a conseqüència es redueix la 
superfície de zona residencial i s’incrementa la de sistemes. 
 
Amb l’aprovació del projecte es tramitarà la desafectació del sòl públic necessari. La 
implantació dels ascensors es realitzarà de manera progressiva, d’acord amb la previsió 
descrita al pla d’etapes. Per aquesta raó es crea una clau de transició: “A3/2.4a*” que cal 
interpretar entenent que la qualificació de la part esquerra de la barra (A3) equival a la 
qualificació actual del sòl, que un cop s’hi hagin implantat els ascensors, passarà a 
correspondre-li la qualificació de la part dreta de la barra (2.4a*), és a dir, una zona de 
volumetria vinculant, però amb subclau específica que permet única i exclusivament la 
construcció d’aquests ascensors adossats a la façana principal dels blocs.  
 
La quantificació i comparació numèrica del pla de millora es resumeix als quadres adjunts: 
 
Planejament vigent   superfície(m2) % 
     
Zones 2.4.a   3.531,46 43,29% 
     
Sistemes A.2   4.625,76 56,71% 
          
Total àmbit   8.157,22 100,00% 
     
     
Proposta        

     
Zones 2.4.a   3.042,03 37,29% 
     
Sistemes A.2   5.115,19 62,71% 
          
Total àmbit   8.157,22 100,00% 
     
     
Justificació estàndards proposta vigent increment 
    
Sistemes  A.2         5.115,19           4.625,76   489,43 
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2 NORMATIVA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1. Naturalesa i objecte.   
Aquest document té la consideració de pla de millora urbana per l’accessibilitat dels 
habitatges de Vila-Roja, per la incorporació d’ascensors que facilitin l’accés a un seguir 
d’edificis plurifamiliars de protecció que a hores d’ara estan mancats d’accessos adaptats 
per usuaris amb problemes de mobilitat.  
 
El seu objecte és, en sòl urbà consolidat, el de millorar les condicions d’habitabilitat dels 
blocs d’habitatges plurifamiliars inclosos en l’àmbit d’aquest pla de millora urbana, amb la 
introducció de les disposicions urbanístiques necessàries per possibilitar la col·locació 
d’ascensors practicables adossats a les façanes principals dels blocs. 
 

Article 2. Situació i Àmbit 
El pla de millora se situa al centre del barri de Vila-Roja de Girona en sòl urbà consolidat.   
L’àmbit del pla de millora, és el grafiat als plànols d’ordenació. Està delimitat al nord pel 
carrer Planura, a l’est pel camp municipal d’esports de Vila-Roja, a l’oest per altres 
habitatges del mateix grup Vila-Roja i al sud pel centre d’educació infantil i primària. 
 
La  superfície total de l’àmbit  és  de 8.157,22 m2. 
 

Article 3. Obligatorietat 
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les disposicions 
contingudes en l’esmentat PGOU 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 92 i 100 del D 1/2005 del 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 del 
present 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 següents documents: 
 
1. Memòria 
2. Normativa 
3. Pla d’etapes i avaluació econòmico-financera 
4. Plànols  
 



AJUNTAMENT DE GIRONA PLA DE MILLORA URBANA 
 PMU PER L’ACCESSIBILITAT ALS BLOCS DEL GRUP VILA-ROJA 
 

 10

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Art. 7. Classificació del sòl 
L’àmbit del present pla de millora es troba en sòl urbà consolidat, té els carrers colindants 
urbanitzats, disposa d’accés rodat i dels serveis urbanístics bàsics. 
 

Article 8. Qualificació 
El present pla de millora qualifica l’àmbit de zona i sistemes. La zona identifica els sòls  
residencials de volumetria vinculant (clau 2.4) recollida en l’article 209 de les NNUU dels 
PGOU de Girona; es diferencien dues subclaus: subclau “2.4.a” per a  volumetries 
existents i subclau 2.4.a*”, de nova creació, amb volumetria vinculant-ascensors.  Els 
sistemes inclosos s’identifiquen com a xarxa viària urbana (clau “A.2) i com a xarxa viària 
peatonal (clau “A.3”), ambdues recollides en els articles 127 a 134 de les NNUU del PGOU 
de Girona.  
 
S’entenen per sistemes els conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per 
assegurar el desenvolupament i funcionament urbà. La xarxa viària urbana (clau A.2) està 
destinada a garantir l’accessibilitat rodada a les edificacions i la connectivitat dels diferents 
teixits que formen la ciutat.(art.127 i ss) 
 
La zona de volumetria vinculant comprèn aquells sòls residencials caracteritzats per una 
volumetria especial en forma i/o intensitat conseqüència d’una operació de 
remodelació/transformació. Inclou els sòls amb edificacions i espais lliures i es 
caracteritzen pel tipus edificatori de bloc o torre aïllada de caràcter plurifamiliar amb espais 
lliures entre ells. La naturalesa i titularitat d’aquest sòl lliure d’edificació podrà ser pública o 
privada. la subzona 2.4.a es diferencia per recollir volumetries existents. El tipus 
d’ordenació és edificació aïllada. 

 
Article 9. Interpretació de la doble clau A3/2.4a* 
Aquesta és una clau de doble qualificació de transició. La primera qualificació, a l’esquerra 
de la barra (clau A.3) equival a la qualificació de base del sòl; la segona qualificació, a 
ladreta de la barra(clau 2.4a*) determina la qualificació en què el podrà transformar part 
d’quest sòl, com a zona residencial. A mesura que es transformi el sòl, amb la construcció 
dels ascensors, aquests sòls transformats passaran a qualificar-se amb la clau 2.4a*, en 
aquest cas de zona residencial amb volumetria vinculant-ascensors. El sòl inclòs dins 
aquesta doble qualificació que no sigui ocupat pels nous nuclis de comunicació vertical 
però, en tant que no varia la seva condició, tampoc varia la seva qualificació i manté la 
qualificació A3. 
 

Article 10. Ordenació específica subzona 2.4.a*. Zona residencial amb volumetria vinculant-ascensors. 
El sòl inclòs en l’àmbit d’aquest pla de millora  
s'ordenarà segons les disposicions de la zona residencial amb volumetria vinculant (clau 
2.4) segons el que disposa l’article 209 de les NNUU del text refós del PGOU, segons els 
paràmetres bàsics grafiats en el plànol 5 – Proposta- d’aquest document i, específicament, 
en les disposicions que, per la nova subclau 2.4.a*, es detallen a continuació: 
 

Condicions d’ús: 
En la subzona qualificada de 2.4.a* i dins l’ús residencial, es podran admetre exclusivament 
els següents usos: 

 
▪ Nuclis d’ascensors de comunicació vertical per habitatges  
▪ Accés als nous nuclis d’ascensors  

 
Condicions d’edificació: 
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▪ Ocupació màxima:  segons plànol d’ordenació núm. 5 
el ascensors podran ocupar un superfície màxima 
del 25% del sòl 

▪ ARM:    no podrà superar la coberta de l ‘edifici al qual   
      s’adossa 
▪ Implantació:   adossat a la façana principal de l’edifici 

 
Condicions de gestió i execució: 
 

▪ El projecte de construcció i instal·lació dels nous ascensors serà d’iniciativa pública o 
privada. En cas d’iniciativa privada el projecte haurà de ser assumit pels serveis 
tècnics municipals. 

▪ El projecte delimitarà els sòls que s’hagin de desafectar de domini públic i transmetre 
a la comunitat. 

▪ Caldrà preveure l’adequada reurbanització de l’entorn a conseqüència de la 
construcció dels nous nuclis de comunicació verticals.  

 
 

 

Article 11. Normativa seguretat i incendis. 
L’ordenació final de les edificacions 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. 
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà 
al que disposa el Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, el 28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3654 d’11 de 
juny 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. 
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3. PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

3.1. Pla d’etapes. 
El sector serà d’execució directa i la iniciativa pública o privada. Podrà executar-se en 
fases successives. Cada fase  inclourà el projecte d’1 o més ascensors. S’estima per la 
seva execució un termini de 7 anys a comptar a partir de l’aprovació definitiva del pla de 
millora urbana. 
 
Aquesta agenda podrà ser actualitzada al cap de 6 anys, després d’un termini d’un mes 
d’informació 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. 
 
Preu per escala: 
 - Obra civil d’edificació        55.000 € 
 - Instal·lació d’un ascensor practicable    21.000 € 
 - Reformes urbanització        11.000 € 
 - Honoraris i altres despeses              6.000 € 
   TOTAL        93.000 € 
   16% IVA        14.880 € 
   Pressupost contracte                                        107.880 € 
 
 
Número d’escales:         21 
 
Pressupost final:                           2.265.480 €  
 
 
3.2.2. Informe de sostenibilitat econòmica. 
 
Actualment la Generalitat de Catalunya atorga subvencions a fons perdut del 60% del 
pressupost, per a les obres de supressió de barreres arquitectòniques i l’aportació del 40% 
restant serà a càrrec dels propietaris de les comunitats, per bé que podrà ser subvencionat 
parcialment o total per l’ajuntament o altres administracions. 
 
Subvenció de la Generalitat:                     60% 2.265.480 € =  1.359.288 € 
Aportació privats i/o altres subvencions:           40% 2.265.480 € =     906.192 € 
 
L’actuació no suposarà despeses de manteniment per part de l’ajuntament. En el seu cas, 
el finançament municipal d’aquesta actuació es reflectirà en el pla d’inversions i pressupost 
municipal anual.  
 
Els costos estimats de l’execució del planejament proposat són assumibles i estan 
plenament justificats , atès el seu benefici públic i la seva funció social que contribueix a la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 
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5.. PLÀNOLS 
 
 
 
 

 
 1. Situació        1/5.000 

2. Ortofoto       1/2.000  
3. Estructura de la propietat     1/1.000 
4. Planejament vigent      1/1.000  

 5. Proposta ordenació     1/1.000 
6. Detalls ascensors           1/50 

 
 
 
 





AJUNTAMENT DE GIRONA PLA DE MILLORA URBANA 
 PMU PER L’ACCESSIBILITAT ALS BLOCS DEL GRUP VILA-ROJA 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equip redactor: 
 

Oficina del Pla / Àrea d’Urbanisme 
Anna Barceló, arquitecta cap de l’Àrea 
 
Pep de Solà-Morales Capdevila, arquitecte 
Rosa Peralta Saguer, arquitecta 
Carles Lloret Nadal, arquitecte  
 

 
 

Girona, novembre  2009 
  
 


