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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

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 al DOGC 4618 
de 21 d’abril de 2006. 
 

El 9 de d’octubre de 2009 entrava en vigor el Decret Llei 55/2009, de 7 d’abril, sobre condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat, publicada al DOGC 5357 del 9 d’abril del 2009 
 

2. Naturalesa, objecte i abast de la modificació. 
Aquest document té la consideració de modificació puntual número 41 del text refós del Pla General d’ordenació 
urbana de Girona per l’adaptació de les alçades reguladores dels habitatges al D 55/2009, sobre condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
 

El seu objecte és: 
 

1. adequar les NNUU del PGOU a les previsions del D 55/2009, de 7 d’abril, ajustant els paràmetres d’alçada 
reguladora dels habitatges, definits a les qualificacions de zona residencial que configura carrers (clau 1) i 
zona residencial amb espais oberts (clau 2). Amb aquesta finalitat es modifiquen els articles 83 i 89 de les 
normes urbanístiques del text refós PGOU. 

2. ajustar la normativa d’altells en plantes baixes per evitar problemes d’accessibilitat als edificis.  
3. modificar l’article 197 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU referent als paràmetres bàsics i 

complementaris, per autoritzar ajustos puntuals en les disposicions sobre número de plantes. 
 

3. Necessitat, oportunitat i conveniència de la iniciativa. 
El decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, estableix 
un nou marc normatiu pel que fa a les alçades lliures dels habitatges. En el seu annex I es determina: 

○ Apartat 2.7: Alçada mínima  construïda. Als edificis d’obra nova, l’alçada lliure entre forjats de plantes amb ús 
d’habitatge ha de ser com a mínim de 2,70 

 

○ Apartat 3.5: Alçada mínima habitable. L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim 
de 2,50 m. En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no ser`inferior a 
2,20 m. En el cas de cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 m. 

 

○ Disposició transitòria 3a: Adequació del planejament urbanístic i les ordenances d’edificació a les 
determinacions d’aquest Decret. 

1.  Tots els instruments de planejament urbanístic aprovats inicialment una vegada aquest Decret s’han d’ajustar 
expressament a els determinacions que aquest estableix. 

2. El règim transitori regulat en aquest precepte s’entén sens perjudici de la regulació específica sobre sostenibilitat i 
estalvi energètic que estableix l’apartat 3.2b)i 3.2.c) de l’annex 1 d’aquest Decret. 

 

D’altra banda, el RD 314/2006, de 17 de març, Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu document bàsic de seguretat 
estructural DB SE, estableix nous mètodes de càlcul i de previsió de càrregues i accions que comporten un augment 
dels gruixos de sostres, sobretot en els forjats de formigó, que és la solució estructural més emprada en edificació. 
 

També cal afegir, a la nova normativa vigent, els creixents requeriments de condicionaments i confort en els 
habitatges que, comporten gruixos suplementaris tant en terres com en sostres, ja sigui per instal·lacions en fals 
sostres, terres tèrmics, terres tècnics, aïllaments acústics ... Aquestes prestacions generen uns gruixos aproximats 
d’uns 35-40 cm entre forjat i paviment, als quals hi hauria la possibilitat de sumar uns 30 cm addicionals (cada cop 
més habituals) de fals sostre, on col·locar sistemes de protecció contra incendis, sistemes d’il·luminació o altres. 
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Atès que el nou marc legislatiu, del text refós de la LUC, incorpora la possibilitat de detallar l’ordenació volumètrica 
dels edificis a través d’un pla de millora urbana, s’introdueix la possibilitat de flexibilitzar la resolució final de 
l’edificació, en casos justificats d’edificis singulars per raó d’ús, programa o encaix en l’entorn immediat. Amb 
aquest objecte es modifica l’article 197 de les NNUU del PGOU. 
 

4. Situació i àmbit. 
S’aplica a  la totalitat del terme  municipal de Girona.  

5. Formulació i tramitació. 
La present modificació del Pla General està promoguda per l’Ajuntament de Girona, d’acord amb l’establert a l’art. 
76.2 del DLEG 1/2010  text refós de la LUC. 
 

La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix  la disposició addicional 
tretzena del DLEG 1/2010 text refós de la LUC. 
 

La seva tramitació queda regulada pels arts. 80 i 85 i 96 del DLEG 1/2010 text refós de la LUC. 
 
 

6. Marc urbanístic i legal  
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per el Real decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de sòl, i pel Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic,  DL 1/2010 de 3  d’agost 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 reglament de  la Llei 
d’Urbanisme. El reglament ha estat modificat pel decret 80/2009 de 19 de maig per l’establiment del règim jurídic 
dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 
 

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. 
 

7. Planejament vigent. 
Els paràmetres sobre alçades en l’edificació del PGOU estan regulats al Títol tercer, capítols  segon,tercer i quart i, 
pel que fa als paràmetres bàsics i complementaris del sòl urbà, al títol cinquè capítol segon, del quals es modifiquen 
els articles 70, 83, 89 i189 que es transcriuen a continuació. 
 

Article 70.   Planta baixa 

1. Pis baix de l’edifici a nivell de sòl o dintre dels límits que amb referència a la rasant assenyala la Normativa en relació al 
tipus d’ordenació de l’edificació. Té aquesta consideració la planta de l'edifici en relació més directa amb la rasant de carrer 
o terreny confrontant, i és l'element de l'edifici que relaciona la resta de construcció possible amb l'entorn. 

2. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari s'aplicaran els següents criteris: 

a. En edificacions segons alineacions de vial l'alçada lliure mínima de les plantes baixes, des de la cota del paviment de la 
planta baixa fins sota el forjat serà de 3,60m 

b.  En el cas de disposar-se habitatges i/o aparcament en planta baixa, les alçades mínimes abans esmentades solament 
regiran als efectes de possibilitar i regular els cossos sortints. 

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de semisoterrani i entresol, excepte en 
aquelles zones i segons les condicions que les normes d’aquest Pla especifiquin. 

4. En les zones ordenades segons alineació de vial solament es permeten la construcció d’altells de planta baixa, si es 
compleixen les següents condicions: 
a. L’altell formarà part integrant t indivisible del local de planta baixa, constituint una sola finca registral. 
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b. L’ús de l’altell vindrà directament relacionat amb el que es desenvolupi en la planta immediatament inferior. 

c. L’altell es separarà un mínim de tres metres (3 m) de totes les façanes de l’edifici. 

d. L’altell no comptabilitza a efectes d'edificabilitat i per tant no serà atribuïble al còmput de l’edificabilitat que pugui ésser 
ordenada mitjançant un Estudi de Detall. 

e. L'alçada mínima per sobre i per sota serà de 2,5 m. 
 

Article 83.   Alçada reguladora referida al carrer 

1. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana des del punt de l'aplicació de l'alçada reguladora referida al carrer, fins la 
intersecció del pla exterior de façana amb el pla exterior de la coberta en el cas de coberta inclinada o el pla superior de 
l'últim forjat en el cas de coberta plana. 

2. En plantes reculades l’alçada reguladora es calcula projectant l’última planta reculada a façana i aplicant les mateixes 
característiques que l’anterior. 

3. S'entén per alçada reguladora màxima aquella que poden assolir les edificacions en un front concret de carrer. 

4. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari l'alçada reguladora màxima es correspon amb el nombre de 
plantes màxim assenyalat en els plànols d'ordenació segons les dimensions que s'assenyalen en el següent quadre 

 
Nombre màxim de plantes        Alçada reguladora màxima 
2 (B + 1) 7,30 m 
3 (B + 2) 10,30 m 
4 (B + 3) 13,30 m 
5 (B + 4) 16,30 m 
6 (B + 5) 19,30 m 
7 (B + 6) 22,30 m 

En els edificis amb més plantes permeses s’incrementarà l'alçada reguladora màxima en tres metres més per cada planta. 
 

4.  Per sobre l'alçada reguladora tan sols es permeten els elements admesos sobre l’última planta definit en aquestes  
  Normes. 

 

Article 89.   Alçada reguladora referida a la parcel·la 

1. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, des del punt de l'aplicació de l'alçada reguladora referida a la parcel·la 
fins la intersecció del pla exterior de façana amb el pla exterior de la coberta en coberta inclinada o el pla superior de l’últim 
forjat en el cas de coberta plana. 

2. S'entén per alçada reguladora màxima aquella que poden assolir les edificacions en una parcel·la d'una zona concreta. 

3. L'alçada reguladora referida a la parcel·la s'aplicarà en tot el contorn de l'edificació. 

4. L'alçada reguladora màxima referida a parcel·la de les zones on el nombre de plantes màxim s'assenyala en el plànols 
d'ordenació, es correspon segons les dimensions que s'assenyalen en el següent quadre: 

 

 
 
 

 

Els edificis amb més plantes permeses incrementaran l'alçada reguladora màxima en tres metres més per cada planta. Les 
alçades anteriors es consideren generals per a les zones excepte en les zones industrials que s'estableix en la zona concreta. 

5. Les zones on el nombre de plantes màxim no ve definit en els plànols d'ordenació a escala 1/2.000, aquestes vindran 
regulades per les condicions d'ordenació de la zona, juntament amb les corresponents alçades reguladores màximes 
d'aquest article. 

6. Per sobre l'alçada reguladora tan sols es permeten els elements definits en l’article referent al volum màxim d'un edifici 
d'aquestes Normes. 

 

Nombre màxim de plantes Alçada reg. màx. 
2 (B + 1) 7,00 m  
3 (B + 2) 9,50 m  
4 (B + 3) 13,30 m  
5 (B + 4) 16,30 m  
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Article 197.   Paràmetres bàsics i complementaris 

1. En la regulació concreta de cada zona s’estableixen els diferents paràmetres i condicions que li són d’aplicació, definits en el 
Títol III, remetent-se algun d’ells als plànols d’ordenació a escala 1/2.000. 

2. Tindran caràcter de bàsic els paràmetres que tinguin una relació directa amb: 

- condicions de parcel·la mínima. 
- ocupacions de parcel·la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions màximes de patis o parcel·les. 

- edificabilitat de les parcel·les. 

- alineacions o separacions respecte a carrer. 

- nombre de plantes. 

- usos dominants o incompatibles. 

3. La resta de paràmetres i condicions que no es consideren bàsics tenen la condició de complementaris. 
Els paràmetres bàsics s’hauran de modificar mitjançant la modificació puntual de les Normes d’aquest Pla General. Els 
paràmetres complementaris podran ser modificats amb la tramitació d’un Estudi de Detall d’acord amb els articles 20 del D.L. 
1/90 i el 65 ni 66 del R.P.U. 
 

8. Objectius i criteris de la modificació. 
Els objectius i criteris de la modificació són: 
 

- Adaptar  les alçades reguladores dels habitatges a les noves disposicions del  D 55/2009 
- Possibilitar la millor implantació dels edificis, flexibilitzant les opcions dels plans de millora urbana 

d’ordenació volumètrica. 
- Regular l’habilitació d’altells en plantes baixes d’edificis per evitar tipologies alienes a la zona o bé per 

evitar problemàtiques addicionals d’accessibilitat. 
 

9. Proposta de modificació  
Per tal d’assolir els objectius exposats es proposa, l’adequació de les alçades reguladores dels edificis d’habitatges 
al que s’estableix als articles 2.7 i 3.5 de l’annex I del D 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la 
cèdula d’habitabilitat. 
 

S’adjunta un esquema comparatiu: 
 
ORDENACIÓ ESPECÍFICA: Alineació a Vial 

   
    
Nombre màxim de 
plantes 

Alçada reguladora 
màxima s/PGOU vigent 

Alçada reguladora 
màxima s/proposta 

B+1 7,30 m 7,50 m 

B+2 10,30 m 10,70 m 

B+3  13,30m  13,90m 

B+4  16,30m  17,10m 

B+5 19,30 m 20,30 m 

B+6 22,30 m 23,50 m 

B+7 25,30 m 26,70 m 
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ORDENACIÓ FLEXIBLE: Ordenació d'edificació aïllada 

   
    
Nombre màxim de 
plantes 

Alçada reguladora 
màxima s/PGOU vigent 

Alçada reguladora 
màxima s/proposta 

B+1 7,00 m 7,20 m 

B+2 9,50 m 9,90 m 

B+3  13,30m  13,90m 

B+4  16,30m  17,10m 

B+5 19,30 m 20,30 m 

B+6 22,30 m 23,50 m 

B+7 25,30 m 26,70 m 

 
 
Aquesta adequació es concreta en un increment de 20 cm per planta, partint de la regulació d’alçades vigent, per 
permetre l’adaptació als actuals requeriments d’instal·lacions i seguretat, ja sigui per raó de normativa o per millorar 
les condicions d’habitabilitat. 
 

Aquest increment d’alçades podria afavorir, en algunes solucions volumètriques, l’aparició d’altells en planta baixa. 
Per evitar problemes addicionals d’accessibilitat i aconseguir un disseny de ciutat integradora i adaptada a les 
diferents persones que en fan ús, es proposa la limitació d’aquesta possibilitat als edificis que proposin una cota 
d’accés de la planta baixa, amb ús de locals, idèntica a la cota de la vorera. No s’acceptaran les solucions amb altell 
que requereixin amb cotes d’accés per sota la cota de la vorera contigua a l’edifici, que puguin generar escales i/o 
rampes d’accés. 
 

La recent legislació urbanística autonòmica  (DLEG 1/2010, text refós de la LUC) preveu una ordenació volumètrica 
alternativa de l’edificació a través d’un pla de millora urbana. L’alçada suplementària que possibilita la present 
modificació podria permetre una solució volumètrica alternativa d’algunes edificacions, amb la finalitat d’adequar 
millor el programa, o l’encaix amb els edificis de l’entorn. En aquest marc s’estima oportú flexibilitzar, amb 
l’adequada justificació, l’encaix de l’edifici: dins els paràmetres d’alçada reguladora fixats i en les condicions abans 
esmentades, es permet, l’increment d’una planta. 
 

10. Memòria social 
La present modificació no té repercussions a efectes d’habitatge social 

11. Programa de participació ciutadana 
L’ajuntament de Girona, promotor d’aquesta modificació, en garanteix el procés participatiu de la ciutadania 
mitjançant la tramitació, que donarà compliment a les determinacions establertes  en relació a la informació pública. 
S’efectuaran les corresponents informacions públiques de caràcter general. 
 

12. Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
La modificació no produeix diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient. Per tant, d’acord amb l’establert a l’art. 7 de la L 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, no està sotmesa a avaluació ambiental i el document no incorpora informe de sostenibilitat ambiental. 
 

13. Justificació de les mesures per una mobilitat sostenible 
La modificació no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, per tant i d’acord amb l’art. 3.1 del D 
344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, no s’ha de incorporar l’estudi de mobilitat. 
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14. Informe de sostenibilitat econòmica 
Aquest apartat es redacta en compliment del l'article 59 del DL 1/2010, que en relació a la documentació del plans 
d’ordenació urbanística municipal, apartat 3.d. 
 

Els objectius d’aquest document són: 
 
1.Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.  
Aquesta MPGOU no altera l'equilibri socioeconòmic del Pla pel que fa a la suficiència dels usos productius en relació 
al sostre residencial. Per tant, no s’escau la justificació específica . 
 

2. Avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions,  
La modificació no té efectes sobre els costos d’implantació a càrrec de l’Ajuntament (inversions) ni sobre els 
ingressos per l’Ajuntament que la implantació generi (cessions normatives d’aprofitament urbanístic i ingressos 
corrents puntuals: ICIO, taxa per llicència d’obres, llicència de primera ocupació, permisos ambientals, impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys...). 
Atès que l’actuació no té efectes sobre les previsions d’infrastructures i els serveis a càrrec de l’Ajuntament, no es 
modifiquen els costos de manteniment. D’altra banda, tampoc té efectes sobre els ingressos corrents permanents. 
No s’altera per tant el balanç fiscal municipal. 
Es conclou que la modificació no genera impactes en la hisenda pública municipal.
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2. NORMATIVA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 
Article 1. Naturalesa i objecte.   
Aquest document té la consideració de modificació puntual número 41 del text refós del Pla General d’ordenació 
urbana de Girona per l’adaptació de les alçades reguladores dels habitatges al D 55/2009, sobre condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
 
Article 2. Situació i àmbit 
El seu àmbit és el delimitat als plànols, essent d’aplicació en la totalitat del terme  municipal de Girona.  
 
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 94 i 106 del DLEG 1/2010  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 descriptiva i justificativa 
2. Normativa i annexes normatius 
 

CAPÍTOL II. ADAPTACIÓ DELS PARÀMETRES D’ALÇADA REGULADORA DELS HABITATGES 
 

Article 7. Modificació  de la normativa en planta baixa 
L’article 70 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU adopta el següent redactat: 

Article 70.   Planta baixa 

1. Pis baix de l’edifici a nivell de sòl o dintre dels límits que amb referència a la rasant assenyala la Normativa en relació al 
tipus d’ordenació de l’edificació. Té aquesta consideració la planta de l'edifici en relació més directa amb la rasant de carrer 
o terreny confrontant, i és l'element de l'edifici que relaciona la resta de construcció possible amb l'entorn. 

2. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari s'aplicaran els següents criteris: 

a. En edificacions segons alineacions de vial l'alçada lliure mínima de les plantes baixes, des de la cota del paviment de la 
planta baixa fins sota el forjat serà de 3,60m 

b.   En el cas de disposar-se habitatges i/o aparcament en planta baixa, les alçades mínimes abans esmentades solament 
regiran als efectes de possibilitar i regular els cossos sortints. 

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de semisoterrani i entresol, excepte en 
aquelles zones i segons les condicions que les normes d’aquest Pla especifiquin. 
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4. En les zones ordenades segons alineació de vial solament es permeten la construcció d’altells de planta baixa, si es 
compleixen les següents condicions: 

a. L’altell formarà part integrant t indivisible del local de planta baixa, constituint una sola finca registral. 

b. L’ús de l’altell vindrà directament relacionat amb el que es desenvolupi en la planta immediatament inferior. 
c. L’altell es separarà un mínim de tres metres (3 m) de totes les façanes de l’edifici. 

d. L’altell no comptabilitza a efectes d'edificabilitat i per tant no serà atribuïble al còmput de l’edificabilitat que pugui ésser 
ordenada mitjançant un Estudi de Detall. 

e. L'alçada mínima per sobre i per sota serà de 2,5 m. 

f. En el cas de locals d’accés públic, la cota de la planta baixa estarà al mateix nivell que la cota  d’accés de la vorera 
immediata. 

 
Article 8. Modificació dels paràmetres d’alçada reguladora en edificis d’habitatges . 
Les alçades contingudes en els articles 83 i 89 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU adopten el 
redactat que segueix al present paràgraf. 

Article 83.   Alçada reguladora referida al carrer 

1. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana des del punt de l'aplicació de l'alçada reguladora referida al carrer, fins la 
intersecció del pla exterior de façana amb el pla exterior de la coberta en el cas de coberta inclinada o el pla superior de 
l'últim forjat en el cas de coberta plana. 

2. En plantes reculades l’alçada reguladora es calcula projectant l’última planta reculada a façana i aplicant les mateixes 
característiques que l’anterior. 

3. S'entén per alçada reguladora màxima aquella que poden assolir les edificacions en un front concret de carrer. 

4. Si la normativa específica de cada zona no estableix el contrari l'alçada reguladora màxima es correspon amb el nombre de 
plantes màxim assenyalat en els plànols d'ordenació segons les dimensions que s'assenyalen en el següent quadre: 

 
Nombre màxim de plantes Alçada reguladora màxima 
2 (B + 1) 7,50 m 
3 (B + 2) 10,70 m 
4 (B + 3) 13,90 m 
5 (B + 4) 17,10 m 
6 (B + 5) 20,30 m 
7 (B + 6) 23,50 m 
8 (B+ 7) 26,70 m 

En els edificis amb més plantes permeses s’incrementarà l'alçada reguladora màxima en tres metres i 20 centímetres   
(3,20m) més per cada planta. 

5.   Per sobre l'alçada reguladora tan sols es permeten els elements admesos sobre l’última planta definit en aquestes Normes. 
 

Article 89.   Alçada reguladora referida a la parcel·la 

1. És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, des del punt de l'aplicació de l'alçada reguladora referida a la parcel·la 
fins la intersecció del pla exterior de façana amb el pla exterior de la coberta en coberta inclinada o el pla superior de l’últim 
forjat en el cas de coberta plana. 

2. S'entén per alçada reguladora màxima aquella que poden assolir les edificacions en una parcel·la d'una zona concreta. 

3. L'alçada reguladora referida a la parcel·la s'aplicarà en tot el contorn de l'edificació. 

4. L'alçada reguladora màxima referida a parcel·la de les zones on el nombre de plantes màxim s'assenyala en el plànols 
d'ordenació, es correspon segons les dimensions que s'assenyalen en el següent quadre: 
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3. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

3.1. Agenda 
La present modificació del text refós del PGOU serà de vigència immediata a partir de la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva. 
 

3.2. Avaluació econòmica i financera 
La present modificació puntual del text refós del PGOU afecta únicament la normativa i no té repercussió a efectes 
financers. 
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  DOCUMENT DE SÍNTESI 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 41 DEL PGOU - ADAPTACIÓ AL LES ALÇADES REGULADORES EN 
L’EDIFICACIÓ AL DECRET 55/2009, SOBRE CONDICIONS D’HABITABILITAT EN ELS HABITATGES 

 
SITUACIÓ I ÀMBIT: 
 
La present modificació és d’aplicació en la totalitat del terme  municipal de Girona, que en 
constitueix l’àmbit. 
 
ÀMBIT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES: 
 
Àmbit de la modificació puntual del text refós del PGOU número 41. 
 
ABAST DE LA SUSPENSIÓ: 
 
Se suspèn l'atorgament de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació  i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les llicències fonamentades en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. Aquest termini serà d'un any, comptat des de la 
publicació de l'acord d'aprovació inicial i de suspensió. 
 
ÀBAST DE LA MODIFICACIÓ: 
 
L'objecte de la modificació és: 
 
1. Adequar les NNUU del PGOU a les previsions del D 55/2009, de 7 d’abril, ajustant els paràmetres 
d’alçada reguladora dels habitatges, definits a les qualificacions de zona residencial que configura 
carrers (clau 1) i zona residencial amb espais oberts (clau 2). Amb aquesta finalitat es modifiquen els 
articles 83 i 89 de les normes urbanístiques del text refós PGOU. 
 
2. Ajustar la normativa d’altells en plantes baixes per evitar problemes d’accessibilitat als edificis. 
  
3. Modificar l’article 197 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU referent als paràmetres 
bàsics i complementaris, per autoritzar ajustos puntuals en les disposicions sobre número de plantes 
 
TRAMITACIÓ: 
 
Aprovació inicial Ple 10/05/11 

  DOGC 5882 19/05/11 
  BOP 96 19/05/11 
  Diari de Girona 18/05/11 
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