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TÍTOL I .- NATURALESA , ÀMBIT I VIGÈNCIA 

Art. 1.- Naturalesa 

El present document te la condició de Pla Parcial urbanístic pel desenvolupament del sector  de Sòl 
Urbanitzable Delimitat Parador del Güell, de Girona, i es redacta en compliment  de l’acord de la 
Comissió de Govern de l’Ajuntament de data 5 de setembre de 2002. 
 
El document s'adequa a les determinacions de la legislació urbanística vigent i específicament a la 
Lei d’urbanisme 2/2002. 
 

Art. 2.- Àmbit territorial 

L'àmbit territorial és l'assenyalat gràficament en els plànols d'ordenació i correspon al Sector 
Parador del Güell delimitat pel Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Girona. Es situa 
recolzat a la marge esquerra o ponent del nou eix urbà que segueix el Güell, limitat pel Ter al nord,  
la sèquia Monar al sud i les hortes de Santa Eugènia a ponent.  
 

Art. 3.- Vigència 

El Pla Parcial entrarà en vigència el dia següent a la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat, i la seva vigència serà indefinida, en tant no els procedeixi a la seva revisió o 
modificació. 
 

Art. 4.- Interpretació 

L'interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i subjecte als seus 
objectius i finalitat. Els dubtes o imprecisions produïts per contradiccions entre documents del 
mateix rang normatiu es resoldran atenent els criteris de menor edificabilitat, major dotacio per 
espais públics i de major protecció ambiental, i seguint l’art. 10 de la Llei d’urbanisme 2/2002.  
 
En la documentació gràfica prevaldrà la solució d'escala més detallada sobre la resta, i en el seu 
cas la normativa s'interpretarà d'acord amb les ordenances generals del municipi fixades en el Pla 
General d'Ordenació Urbana de Girona vigent. 
 

Art. 5.- Determinacions del Pla. 

Les determinacions del present Pla Parcial es despleguen en els següents documents: 
 

- Memòria 
- Informe ambiental 
- Estudi econòmic – financer 
- Pla d'etapes 
- Normes Urbanístiques 
- Plànols d'informació 
- Plànols d'ordenació 
- Projecte d’obres bàsiques d’urbanització  
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TÍTOL II.- REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Art. 6.- Qualificació del sòl 

Aquest Pla Parcial qualifica els sòls compresos en el seu àmbit territorial en sistemes i zones. 
 
La delimitació precisa dels sòls destinats a sistemes i zones, es fixa en el Plànol de Zonificació ( 
plànol nº 6 ) 
 
 

Art. 7.- Sistemes 

 El Pla Parcial assenyala els sòls adscrits a sistemes locals i destinats a vialitat, espais lliures i 
equipaments públics, i que d'acord amb l'art. 34.6 de la Llei d’urbanisme 2/2002 seran de cessió 
obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament. 
 
 

Sistema de comunicacions  
  
 Sistema Viari (Clau A) 
  Xarxa viària urbana (Clau A.2) 
  Xarxa viària peatonal (Clau A.3) 
 

Sistema d'espais Lliures   
  
 Sistema de places, parcs i jardins (Clau C)  
  Sistema de places parcs i jardins urbans (Clau C.1) 
  Sistema de parcs ecològico – paisatgístics (Clau C.3)  
 

Sistema d'equipaments i serveis tècnics   
  
 Sistema d’equipaments comunitaris (Clau E) 
  Equipament esportiu (Clau E.e) 
  
 Sistema d’infraestructures de serveis tècnics (Clau F) 
 
 

Art. 8.- Zones 

Aquest Pla Parcial defineix una sola zona d'aprofitament privat: 
 

Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts (Clau 3.2)  
   
  Subzona Hotelera del Güell (Clau 3.2. Parador del Güell) 
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TÍTOL III - DESPLEGAMENT DEL PLA 

CAPÍTOL. 1. DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D'ACTUACIÓ 

Art. 9.- Divisió Poligonal 

D'acord  amb  el fixat a l’art. 239 de la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, 
l'execució  del present Pla  Parcial urbanístic  es realitzarà en un únic polígon d'actuació que abarca 
la  totalitat del seu àmbit. 
 

Art. 10.- Sistema d'actuació 

D'acord  amb  el fixat a l’art. 239 de la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, els 
sistema d’actuació serà el de reparcel.lació modalitat de cooperació.   
        
El  seu desenvolupament  queda  regulat  pel  disposat pels articles  133 i concordants de la Llei 
d’urbanisme. 
 
 
       

CAPÍTOL. 2. EXECUCIÓ DEL PLA  

Art. 11.- Urbanització. 

L'execució de les obres d'urbanització bàsiques dels sistemes viari i d’espais lliures, es portarà a 
terme d’acord amb les determinacions fixades en aquest Pla Parcial i el projecte annex d’obres 
d’urbanització bàsiques. 
 
Les obres d’urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament,  la compactació i 
l’anivellament  de terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xarxes de 
subministrament i distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de 
telecomunicacions. 
 
 

Art. 12.- Projecte d’urbanització complementari. 

Les obres d’urbanització que no tenen la consideració de bàsiques, seran objecte d’un projecte 
d’urbanització complementari , que ha d’aprovar l’Ajuntament en el plaç d’un any des de l’aprovació 
d’aquest Pla Parcial, sense que sigui preceptiu el tràmit d’informació pública.  
 
 

Art. 13.-  Projecte de Reparcel.lació 

El projecte de Reparcel.lació repartirà equitativament els beneficis i càrregues derivats del 
planejament.  
 
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament de manera obligatòria i gratuïta el sòl reservat pels 
sistemes urbanístics, costejar l’urbanització, així com les infrastructures de conexió amb els 
sistemes urbanístics generals exteriors, i edificar els solars en els límits establerts. 
 
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament el sòl necessari per edificar el sostre corresponent al 
10 % de l’aprofitament urbanístic del sector, que s’emplaçarà en el projecte de reparcel.lació 
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TÍTOL IV- NORMES GENERALS D'EDIFICACIÓ I USOS 

CAPÍTOL. 1. LLICÈNCIES MUNICIPALS 

Art. 14.- Atorgament de llicències 

La regulació  dels actes subjectes  a llicència municipal, així com el procediment i condicions del 
seu atorgament i el seu contingut venen regulades pel Pla General d’Ordenació Urbana del municipi 
de Girona. 
 
Per la subzona  3.2. Parador del Güell es fixen les condicons adicionals següents: 
 

- La sol.licitut de llicència afectarà a la totalitat de la parcel.la, que s’edificarà d’acord amb 
un únic projecte  d’edificació. 

 
- El projecte d’edificació incorporarà un projecte específic de tractament de l’espai lliure 

d’edificació, així com les seccions necessàries per la justificació del compliment de 
l’adaptació topogràfica a la normativa, i la definició de les tanques. 

 
- El projecte d’edificació definirà la localització de l’estació transformadora necessària per 

l’activitat de la parcel.la dintre de la mateixa i justificarà el desaigua separatiu de 
l’edificació i l’espai no ocupat de la parcel.la. 

 
 
  

CAPÍTOL. 2. NORMES GENERALS QUE REGULEN L'EDIFICACIÓ 

Art. 15.- Normes Generals i definició de conceptes 

La regulació de l'ordenació de l'edificació i la definició mesurament   i   interpretació   dels  diferents  
paràmetres d'aplicació queda regulada pels articles  63 a 94 del Pla General d’Ordenació Urbana 
del municipi de Girona. 
       
  
        

CAPÍTOL. 3. NORMES GENERALS QUE REGULEN ELS USOS DEL SÒL. 

Art. 16.- Règim d'usos 

La   regulació   de  les  diferents  classes   d'usos,  ve determinada  en  cada una  de les zones i 
sistemes.  La seva aplicació, categories  i compatibilitats quedarà determinada  en funció de 
l’establert a la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Girona. 
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TÍTOL V. REGULACIÓ DETALLADA DE SISTEMES I ZONES 

CAPÍTOL. 1. SISTEMES 

Art. 17.- Sistema viari (Clau A) 

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 conexió entre els diferents sectors del territori i 
garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dintre del terme muncipal. 
  
El sòl qualificat com a sistema viari s’identifica en el plànol 6. zonificació, amb les claus: 
 
 (A.2) xarxa viària urbana 
 (A.3)    xarxa viària peatonal 
 
La seva titularitat serà pública i el règim urbanístic es regularà d'acord amb els arts. 127 a 134 de la 
normativa del Pla General vigent. 
 

Art. 18.- Sistema d'espais lliures 

Compren aquells sòls que estructuren una xarxa d’espais forestals, agrícoles, zones verdes, de 
valor ecològico – paisatgístic i àrees verdes, per tal de recuperar la seva continuïtat i permetre una 
millor integració del medi natural amb les zones urbanitzades de la ciutat. Així mateix inclou el 
sistema Hidrològic (rieres i torrents).  
 
El sòl qualificat com a sistemad’espais lliures s’identifica en el plànol 6. zonificació, amb les claus: 
 
 (C.1) sistema de places, parcs i jardins 
 (C.3)   sistema de parcs ecològico - paisatgístics 
 
La seva titularitat serà pública i el règim urbanístic es regularà d'acord amb els arts. 140  a 149, i                           
de la normativa del Pla General vigent. 
 

Art. 19.- Sistemes d'equipaments comunitaris 

Compren els sòls que es destinen a usos públics col.lectius o comunitaris i a dotacions d’interés 
públic o social al servei directa dels ciutadans. 
        
El sòl qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris s’identifica en el plànol 6. zonificació, 
amb les claus: 
 
 (E.e) sistema de places, parcs i jardins. Equipament esportiu. 
  

 La seva titularitat serà pública i el règim urbanístic es regularà d'acord amb els arts. 178  a 
181,  de la normativa del Pla General vigent. 

 
 Condicions d’edificació:  edificabilitat màxima:  0,10 m2 st/m2 sòl net 
     Alçada reguladora màxima: 4,0 m (Pb) 
  
 
 (F)   sistema d’infraestructures de serveis tècnics 
 

 La seva titularitat serà pública o privada, i el règim urbanístic es regularà d'acord amb els 
arts. 183  a 187 de la normativa del Pla General vigent. 
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CAPÍTOL. 2. ZONES D'APROFITAMENT PRIVAT 

Art. 20. Zones d’aprofitament privat. 

Aquest Pla Parcial, i d’acord amb l’art. 239 del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, qualifica una 
única zona d’aprofitament privat, la zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts, subzona 
hotelera del Güell, identificada amb la clau 3.2.Parador del Güell. 
 
        

Art. 21. Definició 

És una zona de sòls terciaris caracteritzats per una volumetria especial derivada d’una operació de 
concentració de l’aprofitament del sector destinada a la formació de noves centralitats. 
 
 

Art. 22. Condicions de parcel.la     

La parcel.la mínima serà l’illa completa resultant del projecte de reparcel.lació. No s’autoritzaran 
parcel.lacions ni divisions d’aquesta. 
 
Dintre de cada parcel.la o illa, l’edificació es construirà d’acord amb un únic projecte. 
 
 

Art. 23.Condicions de l’edificació 

El tipus d’ordenació serà la de l’edificació aïllada, i es consideren paràmetres bàsics el coeficient 
d’edificabilitat net, l’ocupació, l’alçada reguladora, el gàlib i la posició de l’edificació. 
 
        

a) Edificabilitat 
 
L'edificabilitat  màxima  admesa   serà   la  resultant d'aplicar  un coeficient   d'edificabilitat  
neta  per parcel·la de 1,224 m2 de sostre per m2 de sòl. 

           
 

b) Ocupació 
 

L'ocupació màxima  de la parcel·la serà  del 40%  de la seva superfície per la planta baixa i 
del 20 % per les seves plantes pis. 
 
 
c) Alçada reguladora. 
 
L'alçada reguladora màxima serà de  22,30 mts, corresponent a Planta baixa i 6 plantes pis, 
mesurada en tot  el contorn de l’edificació a partir de la cota topogràfica de la rasant 
definitiva de la parcel.la transformada (arts. 89 a 91 del PGOU de Girona). 
 
 
d) Adaptació topogràfica. 
 
S’adoptarà com a terreny natural la superfície definida per les cotes existents als vèrtex del 
polígon que delimita la parcel.la. 
 
Les plataformes de nivellació de terrenys s’ajustaran a les següents limitacions: 
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- El màxim nivell entre el terreny transformat i el natural serà 1,50 m per sobre o de 2,20 
m per sota d’aquell respecte d’aquest, sense que en cap cas la cota del terreny 
transformat superi la cota de la rasant del límit de parcel.la amb l’Avinguda Josep 
Tarradellas.  

- Les plataformes de nivellació en interior de parcel.la s’hauran de disposar de forma que 
no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base) traçats des dels límits. 
La distància mínima entre dos punts de nivellació serà com a mínim de 2 m. 

- En els cassos que es materialitzin mus de contenció en els límits la seva alçada 
màxima serà de 0,80 m.  

 
 
e) Posició de l’edificació.  
 
Al plànol 6. zonificació es fixen els gàlibs dintre dels que s’haurà d’implantar l’edificació. 
 
Dintre d’aquest gàlib, l’edificació es situarà preferentment perpendicular a l’avinguda Josep 
Tarradellas, de manera que la  façana aparent de les plantes pis des d’aquesta avinguda, 
no ocupi més del 50 % del límit de la parcel.la amb l’avinguda. S’enten per façana aparent, 
la projecció de l’edificació perpendicularment al carrer, sobre el límit de parcel.la. 
 
 
f)  Planta baixa. 
 
 Es la planta en relació més directa amb la rasant del terreny.  

 
Es permet la construcció d’altells de planta baixa, que computaran a efectes d’edificabilitat, 
amb les condicions d’integració amb la planta baixa, ús, separació de façanes i alçada 
mínima establertes als punts a, b, c i e de l’art. 70.4 del PGOU de Girona. 

           
 

g) Ocupació del subsòl. 
 
El subsòl de les zones d’aprofitament privat podran ser ocupats, dintre del gàlib fixat per 
l’edificació, i amb màxim del 40 % de la parcel.la, amb una planta soterrani, fins a una 
fondària màxima de 8,0 m respecte a la cota de la planta baixa. En el cas de que la planta 
baixa es situi a diverses alçades, la fondària màxima admesa per tota la planta soterrani, es 
mesurarà des de la planta baixa de cota superior. 
 
 
h) Espai de parcel.la lliure d’edificació 
 
Els espais lliures de parcel·la es destinaran a jardí privat o col·lectiu, a instal·lacions 
esportives i altres elements d’esbarjo, si be es podran utilitzar parcialment per aparcaments 
o per accés als aparcaments subterranis, serveis tècnics i càrrega i descàrrega .  
 
S’autoritzarà la instal.lació d’elements relacionats amb aquests usos fins a una ocupació 
màxima del 20 %  de l’espai lliure de la parcel.la, sempre que no puguin esdevenir 
construccions tancades amb caràcter permanent.  
 
El tractament d’aquests espais serà objecte d’un projecte específic que s’incorporarà al 
projecte d’obres d’edificació. L’ordenació  d’aquest espai preservarà ajardinat i lliure de 
pavimentació contínua, almenys un 30 % de la superficie total de la parcel.la. 
 

 
i) Tanques. 
 
El projecte d’obres inclourà la definició del tancament exterior de la parcel.la, que tindrà una 
alçada màxima de 1,80 m, amidats de de la rasant de l’espai públic, dels quals només 80 
cms podran ser massissos i la resta hauran de ser calats o amb materials vegetals.  
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      h) Previsió d'estacionament 
  

Caldrà  efectuar  la  previsió  a   l'interior  de  les parcel·les d'una plaça 
d'estacionament per  a  cada 200 m2 de sostre edificat. 
 
 

Art. 24.- Condicions d’ús 

La definició d’usos és la establerta pel Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona.  
 
Es fixen com a usos dominants per la subzona 3.2.Parador del Güell: 
 

a) Hoteler 
b) Oficines i serveis 
c) Sanitari 
d) Assistencial 
e) Cultural 
f) Recreatiu 
g) Administratiu 

 
Es fixen com a usos compatibles que hauran de ser sempre complementaris dels dominants: 
 

h) Comerç petit. Amb una superfície màxima de 700 m2 per establiment. 
i) Restauració 
j) Esportiu 
k) Serveis Tècnics 
l) Aparcament 
m) Habitatge unifamiliar, únicament pel personal de vigilància, conservació o guarda de 

l’establiment. 
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TÍTOL VI. PROTECCIÓ  MEDIAMBIENTAL 
 

CAPÍTOL. 1. ACTIVITATS 

Art. 25. Finalitat 

D’acord amb les determinacions i finalitats de la “Llei 3/1998 de la Intervenció integral de 
l’Administració Ambiental”, es regula en aquesta normativa les activitats permeses dins aquest 
sector per tal d’assolir un nivell alt de protecció de les persones y del medi ambient, i evitar riscos 
de contaminació. 
 
Amb aquesta finalitat, no s’admetran activitats que per la seva naturalesa puguin incidir 
negativament en la qualitat mediambiental de aquesta àrea. 
 
 

CAPÍTOL. 2 TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 

Art. 26.  Xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials. 

El sistema de clavegueram és separatiu. 
 
Les aigües de pluja s’abocaran al rec un cop filtrades. 
 
El sistema d’aigües negres es conecta a la xarxa general.  
 
En el cas de que l’activitat prevista en la zona requereixi projecte d’activitats, aquest fixarà les 
condicions de pretractament de les aigües residuals, prèvies al seu abocament a la xarxa. 
 
 

CAPÍTOL. 3. RESIDUS 

Art. 27.  Gestió 

La gestió de residus es defineix en la Normativa supramunicipal en compliment de l’art. 43 de la Llei 
6/1993 reguladora de residus, des del Pla Parcial es preveu el suport a aquesta gestió amb les 
reserves d’espais necessaris.  
 
Els residus de la construcció que es generin en les obres d’execució del Pla s’hauran de gestionar 
en instal.lacions exclusivament autoritzades per la Junta de Residus, en compliment del Decret 
2001/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel 
decret 161/2001. 
 

Art. 28.  Contenidors 

Es fixarà en el projecte d’urbanització que desenvolupi aquest al Pla Parcial els espais públics 
reservats per a la col·locació de contenidors, per optimitzar la recollida i transport de residus. 
 
En el cas de que l’activitat prevista en la zona hotelera requereixi projecte d’activitats, aquest 
justificarà que es preveu l’espai adequat per a la ubicació de tots els contenidors necessaris pels 
residus propis. 
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CAPÍTOL. 4. ATMOSFERA 

Art. 29.  Límits emissions. 

 
Les emissions de les instal·lacions industrials de combustió compliran els límits establerts en la 
Normativa supramunicipal vigent. Actualment el Decret 319/1998 de 15 de desembre. 
 
 

Art. 30.  Límits sorolls i vibracions. 

 
S’aplicaran els límits de l’ordenança municipal, aprovada per l’Ajuntament, d’acord amb la 
Llei16/2.002, de Protecció contra la contaminació acústica. 
 
 

Art. 31.  Contaminació lumínica. 

 
D’acord amb l’establert a la Llei 6/2.001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la proteció del 
medi nocturn, es preveu pels espais lliures del sector un nivell d’il.luminació general baix.  
 
Les lluminàries s’adequaran a les prescripcions de la citada llei, d’acord amb els criteris d’eficiència 
energètica sens minva de la seguretat, d’evitat l’intrussió lumínica en l’entorn domèstic i prevenir i 
corretgir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.  
 
 

CAPÍTOL. 5. TRACTAMENT DELS ESPAIS LLIURES 

Art. 32.  Vegetació i pavimentació. 

 
En tota l’àrea de parc, en l’adequació paisatgística de marges, camins i regs, s’utilitzaran saules 
com element identificador del paisatge de les hortes. Aquestes plantacions evitaran ser repetitives 
per no crear imatge de carrer, i anar acompanyades d’altres espècies autòctones com plàtans, 
freixes, pollancres, oms i roures. En els marges dels regs, s’afavorirà la vegetació de tipus hervaci 
que permeten l’arribada de la llum a l’aigua, en front dels canyers. 
 
La zona de parc, anirà sense pavimentar excepte els camis que es pavimentaran amb materials no 
contaminants.   
 
 
 
 
 
    Girona, novembre de 2002 
    Modificat febrer de 2003 
     

Pep de Solà-Morales Capdevila / arq 
NUMEROBIS arquitectes s.l. 
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