
JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS A INTRODUIR EN EL PLA ESPECIAL 
DEL BARRI VELL. 
 
 
De conformitat amb l'aprovació de la Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana i de les 
seves al·legacions, es procedeix a incorporar en el Pla Especial de Conservació i Reforma 
aquestes modificacions que corresponen amb una concreció gràfica pròpia del document.  
 
Així mateix, s'ha cregut convenient afegir una sèrie de canvis urbanístics que milloren l'aplicació 
i voluntat pròpia del Pla de Reforma Interior del Barri Vell, després de més de deu anys de 
vigència.  
 
Igualment s'han modificat els articles de les Ordenances del Pla que, amb el treball constant del 
compliment de les seves determinacions, afavoreixen a una major definició i compliment: 
 
* article 27. Ajuts econòmics per a la Rehabilitació i Foment d'activitats comercials. 
  
* article 32. Càlcul del valor d'un edifici. 
 
* article 45. Sol·licitud de llicència. 
  
* article 65. Cobertes. 
 
* article 69. Retolació i publicitat comercial. 
 
* article 77 bis. Materials ocupacions via pública.  
 
* article 78 bis. Aparells aire condicionat.  
 
 
Les modificacions que es plantegen s'han recollit en tres grups diferenciadors : 
 
GRUP I. Modificacions puntuals aprovades pel Pla General sobre l'àmbit de vigència del 
P.E.R.I. del Barri Vell "7" (Ciutat Antiga). 
 
GRUP II. Canvis de qualificació aprovades en el Pla General que precisen concreció 
volumètrica en el Pla Especial del Barri Vell. 
 
GRUP III. Modificacions del Pla Especial del Barri Vell vigent. 
 
També s'ha procedit a la depuració dels documents per tal d'adaptar-los a la Legislació vigent 
aplicable. (Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol i Llei del Patrimoni Artístic d'àmbit català). 



MODIFICACIONS PUNTUALS APROVADES PEL PLA GENERAL SOBRE L'ÀMBIT 
DE VIGÈNCIA DEL P.E.R.I. DEL BARRI VELL "7" (CIUTAT ANTIGA). 
 
 
GRUP I. 
 
 
44.11. 
 
Situació. 
 
Zona situada en la confluència dels Carrers Portal de la Barca i Trasfigueres i adossada a 
l'església de Sant Feliu en la seva façana nord.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Qualificada d'equipament junt a l'església.  
Afectada per l'obertura del Carrer Trasfigueres.  
 
Objectiu de la modificació. 
 
Conservar el pas del Carrer Trasfigueres amb la seva configuració actual, per sota de l'edifici 
afectat, i conservar aquest.  
 
Modificació proposada. 
 
Recollir l'ordenació prevista al Pla Especial del Barri Vell, en el sentit abans exposat i qualificar 
aquesta parcel·la de Ciutat Antiga "7". 
 
Aclariment. 
 
 
La qualificació 7 (Ciutat Antiga) remet a l'ordenament del P.E.R.I. que determina la d'Espais 
Lliures. 



GRUP I. 
 
54.12. 
 
Situació. 
 
Hospital de Santa Caterina.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Zona d'Equipament (6). 
 
Objectiu de la modificació. 
 
Millora de l'ordenació actual, determinar les edificacions a enderrocar, crear espais lliures i 
proposar una nova edificació amb façana al Carrer Joan Maragall destinat a ús d'equipament. 
 
Modificació proposada. 
 
Delimitació de l'àmbit d'un Pla Especial de Millora Urbana que mantenint els usos d'equipament 
defineixi l'ordenació adequada per la nova situació i delimitar una Unitat d'Actuació per fer les 
cessions d'espais lliures i la seva urbanització.  



GRUP I. 
 
54.15. 
 
Situació. 
 
Zona universitària de Sant Domènec. 
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Qualificació d'Equipament (6), Espais Lliures (3a), Ciutat Antiga (7) i Espais Privats a Protegir 
(17). 
 
Objectiu de la modificació. 
 
La consolidació de la Universitat de Girona obliga a revisar els usos de diferents edificis i 
finques de la zona i adequar-los al projecte universitari. 
 
Modificació proposada. 
 
Les àrees consolidades per a ús universitari, de titularitat pública, qualificar-les d'Equipament 
Docent-Universitari (6-D.U.), amb remissió de l'ordenament al P.E.R.I. del Barri Vell.  
 
Les àrees consolidades per a ús universitari o previstes per aquest ús, de titularitat privada i 
actualment destinades a serveis docents o/i religiosos, qualificar-les d'Equipament en 
Transformació d'ús (6-D.R./D.U.) de Docent/Religiós a Docent/Universitari, inclòs el sostre 
admissible segons P.E.R.I. Barri Vell.  
 
Incorporar a l'ús universitari la finca situada al costat de la Torre del General Peralta, abans 
qualificada de (17) amb un sostre màxim de 2.500 m2., amb subjecció a l'ordenament del 
P.E.R.I. del Barri Vell.  
 
Delimitar correctament els espais lliures existents o de nova creació. 



GRUP I. 
 
54.19. 
 
Situació. 
 
Accés a la part posterior de la muralla a la zona de Sant Domènec.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Traça del vial.  
 
Objectiu de la modificació. 
 
Adequar la traça al projecte redactat.  
 
Modificació proposada. 
 
Definició del nou traçat del vial fora muralles.  
 
Aclariments. 
 
Dirimir la vialitat dels espais lliures en el context de tota la zona d'ús públic, segons el projecte 
aprovat per a l'execució del Passeig Fora Muralla.  
 
Manteniment de les qualificacions existents.  



GRUP I. 
 
54.21 
 
Situació. 
 
Pujada de Sant Martí al Barri Vell.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Qualificació de Ciutat Antiga (7). 
 
Objectiu de la modificació .  
 
Adequar la qualificació a l'ús.  
 
Modificació proposada. 
 
Qualificació d'Espai Lliure (3a). 
 
Aclariment. 
 
Trasl.lació a nomenclatura i grafisme del P.E.R.I. del Barri Vell.  
 
L'espai públic resultant permetrà l'obertura de les sortides d'emergència de l'edifici administratiu 
veí. 
 
Modificació de l'estatut de protecció REP a RET de l'edifici del fons del Carrer del Sac, en 
funció del seu estat i vàlua reals.   



GRUP I. 
 
 
54.22. 
 
Situació. 
 
Connexió carrers Portal Nou, Pujada Sant Martí al Barri Vell.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Falta de definició.  
 
Objectiu de la modificació. 
 
Obertura d'un pas públic i qualificació de (17a) a la part de finca que resta inedificable després de 
l'ordenació proposada.  
 
Modificació proposada. 
 
Definició de l'afectació.  
 
Aclariments. 
 
Mantenir les qualificacions existents de 3a. i 3ap., delimitar-ne correctament els límits segons la 
realitat física i topogràfica i traslladar-ho a la nomenclatura i grafisme del P.E.R.I.  



GRUP I. 
 
 
54.23. 
 
Situació. 
 
Zona dels antics Maristes - Barri Vell.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Qualificació d'Espai Lliure (3a). 
 
Objectiu de la modificació. 
 
Dins la zona qualificada d'espai lliure existeix un edifici restaurat, propietat de l'Ajuntament, que 
caldrà conservar. 
 
Modificació proposada. 
 
Qualificar d'Equipament (6) aquest edifici. 



GRUP I. 
 
 
54.24 
 
Situació. 
 
 
Connexió entre els carrer Portal Nou i Sant Josep al Barri Vell.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent.  
 
Pas públic.  
 
Objectiu de la modificació.  
 
 
Donades les característiques topogràfiques de la zona, amb un desnivell entre dos terrasses 
superior als 15 m. es proposa anul·lar la connexió peatonal. 
 
Les solucions físiques de connexió (en túnel) no garantirien un espai públic de mínima qualitat i 
funcionalitat. 
 
Eliminació de l'edificabilitat de nova planta associada a l'operació.  
 
Modificació proposada. 
 
Desafectació del pas peatonal. 
 
Desqualificació edificabilitat en Nova planta. 
 
Substitució del pas peatonal per privat i garantir les ventilacions existents en el corredor visual, i 
la permeabilitat normal des del Carrer Sant Josep.  



GRUP I. 
 
 
54.25. 
 
Situació. 
 
Teatre Municipal al Barri Vell.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Qualificació d'Equipament (6), Espai Lliure (3a) i Espai Privat a Protegir (17).  
 
Objectiu de la modificació. 
 
Adequar l'ordenació i qualificacions als usos previstos, ampliant les zones d'Equipament i Espais 
Lliures.  
 
Modificació proposada. 
 
Qualificar part de la zona (17), que dona façana a l'espai lliure, d'Equipament.  
 
Definir l'espai lliure resultant suprimint la vialitat fixada pel Pla per redundant.  
 
Qualificar aquest espai lliure de (3ap) per permetre l'ús d'aparcaments al subsòl.  
 
Aclariments. 
 
Mantenir el sostre previst pel P.E.R.I. del Barri Vell en nova planta (RET) i adequar-lo a la 
morfologia del lloc.  
 
Preveure l'àmbit d'ocupació de nova façana a la mitgera vista del Teatre.  
 
La qualificació de 6 fóra intercanviable amb 7 en cas que les necessitats dotacionals 
administrativa quedessin resoltes en l'entorn immediat.  
 



GRUP I. 
 
 
MODIFICACIONS ILLES  234 - 247. 
 
 
ILLA 234. 
 
 
Al·legació acceptada a la modificació del Pla General, que es concreta en una major 
homogeneïtat del front de Cort Reial núm. 10.  
 
 
ILLA 247. 
 
Carrer Portal Nou i Trav. Portal Nou. 
 
Confluència del Carrers Portal Nou i Travessia Portal Nou. 
L'afectació a vial es manté de tal manera que es millori la circulació de la cruïlla en la part 
superior i deixant en el seu estat actual la inferior. 



GRUP II. 
 
CANVIS DE QUALIFICACIÓ APROVADES EN EL PLA GENERAL QUE PRECISEN 
CONCRECIÓ VOLUMÈTRICA EN EL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL. 
 
54.17. 
 
Situació. 
 
Diferents illes situades a la zona del Mercadal.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Qualificació d’Eixampla (9). 
 
Objectiu de la modificació. 
 
Per tractar-se d'illes o porcions d'illes amb característiques de Ciutat Antiga que conserven 
aquesta condició, o d'illes amb volumetria definida al Pla Especial del Barri Vell, es considera 
necessari incorporar-les al mateix.  
 
Modificació proposada. 
 
Qualificació de Ciutat Antiga (7) i aplicació de la Normativa i Ordenances corresponent a aquest 
P.E. 
 
Aclariments. 
 
Remissió als plànols vinculants de la qualificació 7 i delimitació d'àmbit en el cas del Pla 
Especial Plaça Josep Pla (P.E.M.U.) 



GRUP III. 
 
MODIFICACIONS DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL VIGENT. 
 
44.10. 
 
Situació.  
 
Zona situada al Barri Vell i limitada pels carrers de la Barca, Pujada del Rei Martí, Portal de la 
Barca i Pou Rodó.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Pla Especial del Barri Vell.  
 
Objectiu de la modificació. 
 
Definir una unitat de gestió que permeti, mitjançant l'expropiació, la intervenció pública en el 
procés de renovació del teixit existent, millora de les condicions generals de la zona i creació 
d'una plaça.  
 
Modificació proposada. 
 
Delimitar una Unitat d'Actuació, que desenvolupi les determinacions del Pla Especial i que actuï 
mitjançant el sistema expropiatori. 
Aquestes modificacions es recullen en la normativa urbanística referent al sòl urbà, Unitat 
d'Actuació 10/31 "Pou Rodó". 



GRUP III. 
 
 
44.12. 
 
 
Situació. 
 
Zona situada al sud de l'església de Sant Feliu, entre la pujada de Sant Feliu i la plaça del mateix 
nom.  
 
Ordenació segons el Pla General vigent. 
 
Zona no ordenada ni qualificada. 
 
Objectiu de la modificació. 
 
Ordenar la zona per tal d'obtenir els espais lliures necessaris per a una connexió peatonal. 
 
Modificació proposada. 
 
 
(definir sistema de gestió). 
 
 
Qualificar d'Espai Lliure (3a) la part baixa ampliant la plaça de Sant Feliu. 
 
Qualificar de 3a. la zona de les futures escales i mirador, permetre una nova edificació reculada 
que remati la mitgera resultant de l'enderroc. 
 
Actuar pel sistema de Compensació i delimitar una Unitat d'Actuació de propietat única als 
efectes de l'obtenció del sòl de cessió.  
 



GRUP III. 
 
 
MODIFICACIONS ILLES 135 - 209 - 221 - 223 - 244. 
 
 
 
ILLA 135. 
 
Carrer Santa Clara núm. 2. 
 
A causa de la mitgera desproporcionada resultant de l'alçada reguladora de l'edifici veí i de 
l'alçada de l'edifici homòleg confrontant convé una major homogeneïtat d'alçades.  
 
 
 
ILLA 209. 
 
Carrer Barca núm. 19. 
 
Havent optat la propietat, d'acord amb l'Ajuntament per no esgotar l'edificabilitat permesa i 
restaurar l'edifici de P. Barca/Pons Martí, convé la qualificació d'espai lliure, ja cedit i urbanitzat 
a la reculada existent.  
 
Manteniment de l'alineació del Carrer Pons Martí segons el Pla General i P.E.R.I. Barri Vell, 
resultat de recular la propietat privada quan va executar-se aquest carrer.  
 
 
 
ILLA 221. 
 
Carrer Ballesteries i Pujada Sant Feliu. 
 
 
Revisió de l'àmbit d'afecció de finques de Ballesteries i Pda. St. Feliu a favor de vialitat, en franja 
annexa a presumpta muralla, i adequació a la zona en que ha pogut comprovar-se la real 
existència i qualitat del llenç de muralla en estudis recents i documentats, el que implica la 
desafectació de les finques dels núms. 28 al 42 del Carrer de les Ballesteries, donat que el valor 
ambiental i tipològic dels edificis és superior al de recuperació de la Muralla, molt degradada i 
que no es pot considerar de valor arqueològic o monumental. 
 
Desafectació del pati del Museu d'Història de la Ciutat, que dona front a la Plaçeta de la Creu 
Blanca (antiga carbonera), pel fet que la fonamentació de l'edifici actual és més enllà de la 
Muralla antiga, que segons s'ha comprovat es troba absolutament arrasada. 



 
Adequació de l'afecció a una proporció que no esventri excessivament el "carrer corredor" 
medieval que és Ballesteries, i el seu paisatge urbà.  
 
* Annex : 
 
Document redactat per l'equip del Sr. Nolla de l'Aula de Prehistòria i Món Antic de la UdG. 
 
 
ILLA 223. 
 
Carreró Hernández - Carrer Força.  
 
L'afecció proposada en el P.E.R.I. 83 significaria la destrucció d'una part de la casa catalogada 
del núm. 6 del Carrer de la Força.  
 
El carreró Hernández quedarà obert des del pati públic del Centre Bonastruc ça Porta.  
 
 
ILLA 244. 
 
Carrer Ciutadans núm. 16 -  Antic Hotel Italians. 
 
 
Simple trasl.lació de la modificació puntual de l'art. 79.3 del Pla Especial per a la construcció 
d'un edifici d'aparcament, mantenint però la protecció RT a la crugía davantera. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANNEX A LA MODIFICACIÓ ILLA 221. DOCUMENT REDACTAT 

PER L'EQUIP DE L'AULA DE PREHISTÒRIA I MÓN ANTIC DE LA 
UdG. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MODIFICACIONS QUE S'INTRODUEIXEN A DIFERENTS ARTICLES DE 
LES  ORDENANCES REGULADORES DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL. 
 
 
 
 
 
 
 
     * art. 27. 
     * art. 32. 
     * art. 45. 
     * art. 65. 
     * art. 69. 
     * art. 77 bis. 
     * art. 78 bis. 
      



MODIFICACIONS A INTRODUIR EN L'ARTICLE 27 DE LES ORDENANCES DEL 
PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL. 
 
 
 
Article 27.- Drets i ajuts econòmics per a la rehabilitació d'edificis. 
 
En el moment de la present modificació del Pla Especial del Barri Vell es vigent l’ordenança 
Municipal de Mesures de Foment d’activitats econòmiques i de Rehabilitació de determinats 
edificis que tot seguit s’exposa: 
 
Condicions específiques i àmbit. 
 
Que els edificis que es vulguin rehabilitar, restaurar o reformar, i que excloguin la demolició de 
les façanes, estiguin catalogats en qualsevol del seus nivells de protecció, en el Pla Especial del 
Barri Vell de Girona o en l'Àrea de Rehabilitació Integrada.(A.R.I.) 
 
Les obres subvencionades són les d'adequació estructural de l'edifici, de seguretat constructiva, 
instal·lacions generals d'aigua i electricitat, aïllament, calefacció, etc., i les d'adequació 
d'habitabilitat d'habitatges, tals com serveis higiènics, acabats interns i similars; i les obres de 
renovació i rehabilitació de locals comercials que destinin els establiments a comerç al detall.  
 
No es concediran ajuts econòmics a aquells edificis que estiguin declarats fora d'ordenament.  
 
Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb 
l'estat de conservació de l'edifici, com també la seva efectiva contribució a la millora de les 
condicions d'ús, seguretat o estètica exterior de l'edifici. 
 
Totes les actuacions i obres relatives a la renovació o rehabilitació de locals comercials i de 
façanes, hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb l'estat de conservació 
de l'edifici com també la seva efectiva contribució a la millora de les condicions d'estètica 
exterior de l'edifici. 
 
Ajuts municipals. 
 
Tenen la consideració de subvencions de l'Ajuntament de Girona i seran : 
 
* Subvenció quantificada en l'import de la quota a satisfer en concepte de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de les obres a realitzar. 
 
* Exoneració del preus públics que resultin per utilització privativa temporal de la via pública, 
per raó d’instal·lacions de bastides, ponts volants, grues, contenidor i altres elements mobles 
necessaris per a la realització de les obres que impliquin ocupació de domini públic. 
 



* A més dels ajuts anteriors, quan es consideri una Obra Menor, la subvenció també es 
quantificarà en l'import de la taxa per estudi, anàlisi i expedició de documents meritada per 
l'obtenció del corresponent permís d'obres.  
 
Per al desenvolupament d'aquests ajuts s'aplicarà "L'Ordenança municipal de mesures de foment 
d'activitats econòmiques i de rehabilitació de determinats edificis", aprovada definitivament ple 
Municipal de 25 de març de 1994 i publicada en el B.O.P. de 12 de maig de 1994)".  



MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 32 DE LES ORDENANCES DEL PLA ESPECIAL 
DEL BARRI VELL. 
 
 
Article 32.- Càlcul del valor d'un edifici. 
 
 
1. Criteris generals. Per a calcular el valor actual d'un edifici s'utilitzarà el mètode del valor de 
reposició o reproducció corregit en funció de la seva antiguitat i vida útil i pel seu estat de 
conservació.  
 
Serà tinguda en compte la seva situació arrendatícia, que podrà modificar el valor de reposició 
calculat anteriorment.  
 
2. S'entén com a valor de reposició  aquell que representa el cost de la reproducció de l'edifici en 
el moment actual seguint models edificatoris estàndards. Es calcularà : 
 
a) En els edificis classificats com R i RT, tenint en compte dos conceptes valoratius. El de valor 
artístic, que és una consideració intrínseca de l'immoble. En aquest cas s'atendrà al cost de la 
seva rèplica en el moment actual i amb les mateixes qualitats pel que fa als seus elements de 
conjunt. Els elements singulars o específics seran tinguts en compte individualment i s'afegiran al 
valor obtingut anteriorment.  
 
El valor històric, que és una consideració extrínseca de l'immoble per raó de la seva relació amb 
èpoques, cultures, esdeveniments històrics, amb persones etc.., o per raó del seu disseny. 
 
El valor històric vindrà representat per un coeficient multiplicador del valor artístic que 
s'estableix de la següent forma, expressat en tant per 1 : 
 
- Edificis que per la seva qualitat estructural i tipològica són entesos com a Monuments 
Històrico-Artístics de caràcter Nacional de 1,40 a 2. 
 
- Edificis significatius des del punt de vista tipològic en raó a les seves especials característiques 
estructurals, compositives, distributives i espaials de 1,20 a 1,60. 
 
- Immobles que encara que fragmentat, conformen un conjunt urbà de notable valor ambiental de 
1,05 a 1,5. 
 
Dits coeficients podran ser acumulatius.  
 
b) En la resta d'edificis classificats com REP, RET i RU, es calcularà el valor de reposició 
establint el valorador uns costos unitaris segons models tipològics semblants, pel que fa a 
qualitats constructives i atenent també a la qualitat socio-econòmica extrapolada al moment 
present.  



 
3. Coeficient de depreciació per antiguitat. 
 
Corregeix el valor de reproducció calculat atenent a la vida útil estimada de l'edifici i a la seva 
antiguitat real.  
Donat que en el Barri Vell, per raó de la vida transcorreguda de la majoria d'edificis es fa 
impracticable l'aplicació directa dels coeficients que estableix tant l’OM. de Valoracions 
Hipotecàries com la normativa tècnica de valoracions cadastrals, s'utilitzarà el sistema nomenat 
d'Amortització lineo-parabòlica que contempla com a variables l'edat real de l'immoble i la seva 
edat prevista.  
 
4. Coeficient per estat de conservació. 
 
Corregirà l'antiguitat de l'edifici, establint-se 5 nivells d'estat de conservació.  
 
MB (molt bona conservació): edificis en els que s'ha dut a terme una conservació periòdica  i 
preventiva amb renovació de serveis obsolets i reparació de defectes constructius per 
rehabilitació.  
 
 Coeficient 0,3  antiguitat A x 0,3 
 
B (bona conservació): instal·lacions renovades per raó d'haver-se produït avaries. Resta de 
l'edifici, en bon estat. 
 
 Coeficient 0,6  antiguitat A x 0,6 
 
M (conservació mitjana): no s'ha substituït cap instal·lació però s'han reparat avaries. Apareixen 
defectes en paviments i possibles esquerdes o fissures en parets. Serveis obsolets.  
 
 Coeficient 1  antiguitat A x 1 
 
D (conservació deficient): l'edifici requereix grans reparacions per mitjans tècnics normals. 
 
 Coeficient 1,3  antiguitat A x 1,3 
 
EA (edificis abandonats) : procedeix la declaració de ruïna física i la demolició total o parcial. 
 
 Coeficient 1,6  antiguitat A x 1,6 
 
5. En els casos en que sigui procedent calcular el valor en renda de l'edifici o les indemnitzacions 
per desallotjament dels usuaris es tindran en compte : 
 
- El tipus de contractes.  
- L'edat dels usuaris als efectes de la durada de contractes.  



 
- Les rendes netes actuals.  
 
- Les rendes netes potencials, en el cas de traspassos i indemnitzacions.  
 
- Tot el que al respecte estableixin les lleis d'arrendaments urbans, la Llei d'Expropiació Forçosa, 
Reglaments que desenvolupen la Llei del Sòl i el D.L. 1/90 de 12 de juliol.  
 
Els sistemes de capitalització de les rendes obtingudes podran ser, a interès simple, a interès 
compost o interès compost i termini definit segons les característiques del bé a valorar.  
 
6. Als efectes valoratius seran tingudes en compte totes les càrregues reals o drets personals que 
afectin l'immoble.  
 



MODIFICACIONS A L'ART. 45 DE LES ORDENANCES DEL PLA ESPECIAL DEL 
BARRI VELL. 
 
 
Sol·licitud de llicència. 
 
 
1. L'Ajuntament proporcionarà la documentació existent sobre l'illa en la qual es pretengui 
intervenir així com la Cèdula individualitzada corresponent a la parcel·la, pel coneixement del 
propietari de les possibilitats d'intervenció en la seva finca o immoble.  
 
2. Es consideraran Obres Menors totes aquelles que no afectin a l'estructura portant de l'edifici, 
que no ampliïn o disminueixin el seu volum i que no modifiquin la seva distribució, és a dir, 
aquelles obres que modernitzin o reparin elements existents, sempre de conformitat amb les 
Ordenances del Pla Especial.  
 
La modificació d'obertures a les façanes o murs de càrrega no podrà ser considerada obra menor 
ni tampoc ho serà la substitució de sostres i teulats, en aquests casos caldrà aportar projecte 
complert, visat per tècnic competent. 
 
Per a sol·licitar llicència d'Obra Menor, serà suficient complimentar l'imprès que a tals efectes 
proporcionaran els serveis tècnics municipals i en el qual hi figuraran amb tota precisió les obres 
a realitzar. 
 
En el cas que es proposin canvis de distribució interior, o que el sanejament de la façana 
comporti variacions d'elements com canaleres, baixants, cornises, baranes o fusteria, s'adjuntaran 
a la sol·licitud els plànols d'estat actual i les modificacions proposades, dibuixats amb precisió a 
escala 1/50, amb detalls individualitzats dels elements a escala 1/20 (fusteria, llosanes, baranes 
de balcons, cornises, etc.) 
 
El propietari, juntament amb el professional que dugui a terme les obres esmentades, seran 
solidaris en la responsabilitat que comporti aquestes obres i també en les sancions que puguin 
imposar-se per incompliment o variacions del projecte que no siguin comunicats prèviament. 
 
3. La resta d'intervencions, d'obra nova, de reforma i d'ampliació seran considerades Obres 
Majors i requeriran projecte complert d'execució signat per tècnic superior i visat pel Col·legi 
corresponent d'acord amb la normativa actual.  
 
Per a totes aquestes obres el projecte constarà, com a mínim, dels següents documents : 
 
a) plànol de situació i emplaçament, referits al conjunt de la zona i a l'illa respectivament, en les 
mateixes escales que queden grafiades en la documentació del present Pla.  
 
b) Plantes i seccions a escala 1/50 sobreposant - en obres de reforma- amb colors diferents 



(vermell, groc), els murs, envans o elements estructurals de nova creació i d'enderroc 
respectivament.  
 
c) En el cas que s'intervingui en les façanes, o bé que es modifiquin, se substitueixin totalment o 
es construeixin de nova planta, es presentaran plànols a escala 1/50 de l'estat actual i de les 
modificacions proposades incloent les façanes veïnes immediates, així com detalls a1/20 dels 
elements individualitzats.  
 
Així mateix, es presentarà un alçat del conjunt del carrer a escala 1/250, en el qual es puguin 
comparar l'estat actual de l'edificació amb el de la nova proposta. 
 
d) En general, abans de realitzar el projecte d'execució, es presentarà un projecte bàsic o 
avantprojecte, que serà informat pels Serveis Tècnics Municipals, i per la Comissió del 
Patrimoni quan sigui necessari.  
 
4. Per a tots els edificis catalogats anteriorment al segle XIX, per tal de poder informar 
adequadament l'avantprojecte o projecte bàsic, s'exigiran les cales d'exploració que es considerin 
necessàries per a una millor anàlisi de l'edifici i per a poder redactar el projecte definitiu amb un 
coneixement total dels seus paraments i estructura.   



ARTICLE 65 DE LES ORDENANCES DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL. 
Cobertes. 
 
Les cobertes dels edificis de nova planta o que substitueixin els existents (categoria d'intervenció 
RET) tindran un pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 24 i un 28%, 
perpendicular a les línies de façana i amb carener centrat entre dos ràfecs oposats.  
 
El material de coberta serà la teula àrab vella procedent dels edificis substituïts o d'aparença 
similar. Podrà utilitzar-se teules noves només per les canaleres i recs.  
 
Excepcionalment, l'Ajuntament podrà acceptar com a material de coberta el coure, sota informe 
favorable dels Serveis Tècnics Municipals i de la Comissió Tècnica del Patrimoni. 
 
El ràfec de la coberta deurà iniciar-se en el nivell definit per la línia d'alçada reguladora del 
corresponent plànols d'intervenció. Aquest nivell podrà variar 25 cm. per sobre o per sota 
d'aquesta línia a fi d'evitar una coincidència de nivell amb el ràfec veí. La línia d'arrencada de la 
coberta serà igual per a tot el perímetre de l'edifici sempre que la base ho permeti. 
 
Sobre la coberta no s'admetran altres cossos que les xemeneies, fumerals i antena de televisió 
col·lectiva (una per edifici); sota d'aquesta s'hauran d'englobar-hi les caixes d'escala, d'ascensor, 
d'aire condicionat i altres de similars. Els altres cossos existents es consideraran fóra d'ordenació. 
 
En les actuacions de renovació de cobertes podran mantenir-se totes les xemeneies i fumerals 
existents, a excepció d'aquelles de fibrociment o materials plàstics. Les de nova construcció 
s'adaptaran a algun dels següents tipus : 
 
1. Xemeneia metàl·lica pintada de la gamma de colors grisos o ocres de la carta de colors del Pla, 
amb una secció quadrada o rodona inferior a 30 x 30 cm. o 0 30 cm., essent aquesta secció 
constant, inclòs el barret.  
 
2. Xemeneia d'obra remolinada pintada amb els colors del paràgraf anterior, de secció quadrada o 
rectangular constant, incloent el barret, i de dimensions màximes 35 cm., en el cantó curt i 100 
cm. en el cantó llarg.  
 
Els ràfecs i cornises tindran una alçada compresa entre 15 i 45 cm., una volada màxima de 50 
cm., i una secció motllurada.  Queden prohibits els ràfecs formats amb forjats volats.  
 
No es permetrà la construcció d'àtics ni de terrats plans. Si aquests són existents en el moment de 
realitzar obres de Rehabilitació, seran elements disconformes o considerats fora d'ordenació. 
 
Podrà tanmateix aprofitar-se com a espai habitat el sota coberta, sempre que aquest espai ventili 
directament al cel obert o mitjançant finestres i claraboies integrades en el pendent del teulat. 
Aquesta superfície habitable serà considerada sempre com a golfes o com a ampliació de la 
vivenda inferior, mai com a vivenda independent. En aquest cas la superfície vidrada destinada a 



il·luminació interior d'habitatges no sobrepassarà el 4% de la superfície total del teulat. 
ARTICLE 69 DE LES ORDENANCES DEL PLA ESPECIAL DE BARRI VELL.  
 
 
Retolació i publicitat comercial.  
 
 
Per a la col·locació de qualsevol retolació i publicitat serà necessari la corresponent sol·licitud 
que haurà de complir amb els requisits que es detallen a continuació.  
 
 * Es prohibeix qualsevol tipus de marquesina i rètols comercials així com banderoles, 

tanques publicitàries o cartelleres de tipus privat que sobrevolin del pla de façana tant 
anterior com posterior dels edificis. 

 
 * Igualment es prohibeix la publicitat col·locada en finestres i balcons, sigui des del seu 

exterior o des de l'interior.  
 
 * La instal·lació de veles comercials adossades als aparadors podrà efectuar-se només en 

els locals que donin a una rambla o plaça. Aquestes hauran d'ésser rectangulars de teixit 
cru. L'alçada mínima de la part més baixa serà de 2,20 m.  

 
 * La retolació comercial anirà incorporada dins de les obertures pròpies de l'edifici. Els 

caràcters gràfics seran bugits o pintats sobre bases planes d'acord amb la carta de colors. 
Els materials a utilitzar seran :  

 
 - vidre transparent o glaçat, incolor o blanc, sense dibuix, gravat o imprès.  
 
 - metacrilat transparent incolor.  
 
 - bronze, coure o metalls similars.  
 
 - fusta, ferro i alumini pintat segons la carta de colors.  
 
 * Els rètols es col·locaran dins del forat de l'obertura de la façana a nivell de planta baixa 

sense ocupar més del 20% de la superfície del forat. 
 
 * Els rètols s’il·luminaran mitjançant focus. Només podran ésser lluminosos en sí, si 

estan retirats com a mínim 30 cm. del pla de la façana i sempre que els fluorescents neons 
no siguin aparents des de l'exterior.  

 
 * Excepcionalment, s'autoritzaran rètols en la via pública que senyalitzin serveis públics.  
 
 * Igualment es podran redactar projectes d'homogeneïtzació de publicitat en els àmbits 

que es defineixin sota les directrius dels Serveis Tècnics Municipals. 



 
 * Sobre paraments de façana i en planta baixa es permetran lletres retallades sense fons o 

en fons transparent, disposats en espais específicament projectats per a situar rètols. El 
gruix de les lletres serà de 12 cm. com a màxim, incloent-hi el seu suport i els sistema 
d'enllumenat.  

 
 * En edificis no qualificats de R o RT, en planta baixa i sobre paraments de façana es 

podran col·locar rètols de vidre o metacrilat transparent que no perjudiquin la composició 
original o alterin o ocultin elements arquitectònics de l'edifici. Aquests seran de mida 
variable, segons la composició formal de les obertures, amb un màxim de 60 x 60 i una 
separació de l'obertura mínima de 20 cm.  

 
 * Queda igualment prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets 

mitgeres exteriors del Barri Vell, exceptuant aquells que l'Ajuntament assenyali per a 
aquesta finalitat : quioscs, pilones anunciadores, tanques informatives. 

 
L'àmbit als efectes d'aplicació del present articulat està definit en l'art. 80 de la modificació del 
Pla General. 
 
L’incompliment del present article serà objecte d’aplicació de sanció de conformitat amb el 
Règim Sancionador que estableix el Reglament de Disciplina Urbanística. 
   



ARTICLE 77bis. MATERIALS I DISSENYS EN LA VIA PUBLICA. (concessions 
d'explotació hostalera). 
 
 
 
L'objectiu és la regulació de les concessions d'ocupació de vialitat que donen lloc a terrasses d'ús 
hostaler o alimentari en l'àmbit de la Ciutat Antiga. 
 
Qualsevol col·locació d'elements amb el destí d'explotació hostalera o alimentària en la via 
pública, haurà de sol·licitar la corresponent llicència que s'adaptarà al present article. 
 
S'entén per àmbit de la Ciutat Antiga als efectes del present articulat, l'àrea compresa pels espais 
urbans que s'anomenen tot seguit: Gran Via de Jaume I (incloent ambdues voreres), Plaça Calvet 
i Rubalcaba, Passeig General Mendoza, Plaça de Catalunya, Plaça del General Marvà, Jardins de 
la Infància, Pujada Pedreres, Passeig Fora Muralla (ambdues voreres), Passeig Arqueològic, Sant 
Pere Galligants, Muralla Sector Sant Pere, Carrer Sant Pau, Berenguer Carnicer, i Dr. Ramon 
Folch. 
 
Dins d'aquest àmbit es descriu un altre més homogeni i protegit que requereix una precisió de 
materials i dissenys més acurats. Estarà format per: Passeig Arqueològic, Passeig Fora Muralla, 
Carrer Beates, Carrer Auriga, Carrer Nou del Teatre, Plaça Bell·lloc, Plaça del Vi, Carrer 
Ferreries Velles, Plaça de l’Oli, Carrer Cort Reial, Ballesteries, Pujada Sant Feliu i Carrer Ferran 
el Catòlic. 
  
En l'ocupació de la via pública que s'autoritzarà, quedarà indicat l'espai concedit , fora del qual 
no estarà permès l'apilament o la instal·lació de mobiliari complementari.  
 
Només s'autoritzaran la col·locació de taules, cadires i para-sol. La resta de mobiliari caldrà que 
sigui sotmès a petició expressa, com són les geladores, les jardineres i expositors verticals.  Tots 
els altres elements publicitaris, aplacats sobre paraments de façanes, carrets o anàlegs no estan 
permesos.  
 
En l'àmbit restrictiu de Ciutat Antiga només s'autoritzaran, taules, cadires i para-sol, amb els 
materials que segueixen : 
 
* alumini anoditzat, alumini extrusionat, acer inoxidable, vímet natural i vímet combinat amb 
algun dels anteriors. En cas de ser vímet els colors admesos són exclusivament els definits com a 
beix, crema i negre (RAL 1001, 1015, 1019, 9001 i 8022. Els eventuals coixins s’admeten amb 
els colors següents: beix (1001 i 1019), crema (1015 i 9001), gris (7026, 7022, 7006, 7009, 7036, 
7039, 9002) i marró (8012, 8014, 8015, 8028). Per a les ombrel·les en el cas de resultar 
autoritzades, seran per a l’estructura: d’acer inoxidable, alumini anoditzat o extrusionat o fusta 
envernissada i per a les lones seran de colors: 1001, 1013, 1014, 1015 i 1019. 
 
En la resta de la Ciutat Antiga els materials seran : 



 
* ferro colat, acer lacat, acer inoxidable, alumini anoditzat o lacat, fosa d'alumini mate i brillant, 
vímet natural o artificial, per si sol o combinat amb la resta de materials, fusta envernissada o 
pintada i marbre.  
 
S'exclouen explícitament els plàstics amotllats o injectats. Pel que fa als colors dels lacats i dels 
eventuals coixins s'admeten els colors següents (els colors es donen acompanyats del sistema de 
referència universal RAL) : beix (1001 i 1019), crema (1015 i 9001), gris (7026, 7022, 7006, 
7009, 7036, 7039, 9002), ombra (1019), verd (6006, 6004, 6007, 6009, 6012, 6015, 6020, 7033), 
blau (5008, 5011, 6005, 5020), vermell (3005, 3007, 3009), groc (1024), marró (8012, 8014, 
8015, 8028).  
 
Els materials admesos per les ombrel·les en el cas de resultar autoritzades, són els que segueixen 
: acer inoxidable, lacat o galvanitzat, alumini lacat o anoditzat, fusta envernissada o pintada, 
lones de cotó naturals, lones artificials, ràfies artificials. Pel que fa els colors de les lones de les 
ombrel·les RAL 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 5014, 7035, 7032, 9001, 9002, 9003, 9010 i 
9016.  
 
En qualsevol cas i en els elements autoritzats estarà prohibida la col·locació de qualsevol 
publicitat que no sigui la pròpia de l'establiment. 
 
L’incompliment del present article serà objecte d’aplicació de sanció de conformitat amb el 
Règim Sancionador que estableix el Reglament de Disciplina Urbanística. 



ARTICLE 78-bis. INSTAL·LACIÓ D'APARELLS CONDICIONADORS D'AIRE, 
VISIBLES DES DE LA VIA PUBLICA O INSTAL·LAT A L'AIRE LLIURE DINS DE 
L'ÀMBIT DEL BARRI VELL. 
 
 
Tota instal·lació d'aparells condicionadors d'aire haurà de disposar d'autorització municipal.  
 
En la zona compresa en els límits del Pla Especial es prohibeix la instal·lació de qualsevol aparell 
o element d'aire condicionat visible des de la via pública. 
 
Per al desenvolupament del present article s'haurà de donar compliment a l'Ordenança reguladora 
de la Instal·lació d'aparells condicionadors d'aire, aprovada definitivament pel Ple de 
l'Ajuntament de 28 de juliol de 1992 i publicada en el B.O.P. núm. 105 de 27 d'agost de 1992. 



 
INFORME. 
 
 
De conformitat amb l'acord de 8 de març de 1995, de la Comissió d'Urbanisme, en referència a la 
Modificació del Pla Especial del Barri Vell, s'informa : 
 
* Que vistes les consideracions de la Ponència Tècnica que va acordar aprovar definitivament la 
modificació del Pla Especial del Barri Vell, supeditant la publicació d'aquest acord al Diari de la 
Generalitat de Catalunya i per tant la seva executivitat, a la incorporació d'una sèrie de 
prescripcions, el tècnic sotasignant manifesta que s'han incorporat totes elles en la documentació 
que s'aporta del text refós de les illes 116, 120, 210, 234, 241 i 246. 
 
     Girona, 30 de maig de 1995 
     L'ARQUITECTE MUNICIPAL,  
 
 
     Rosa M. Cànovas Goller 
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