PARCEL·LA A MONTJUÏC
DADES DE CONTACTE:
Adreça: C/Rutlla 35,Girona.
Telèfon: 972 21 66 32 / 602 25 53 96
Email: gironainfo@casanovasapi.com
PRESENTACIÓ DE LA ZONA:
Montjuïc és un dels 9 barris de Girona, segons la divisió administrativa del municipi aprovada
el 2003. El barri té una superfície de 116,5 hectàrees que corresponen a la muntanya de
Montjuïc, delimitant el seu àmbit per criteris topogràfics. Inclou un únic sector, format per
l'àmbit urbanitzat de la muntanya.
El barri de Montjuïc té una població de 2.825 habitants (padró municipal de 2019). La
urbanització és majoritàriament de xalets i habitatges unifamiliars. És el segon barri amb
major renda familiar de la ciutat de Girona, amb 63.628 euros, només per darrere de
Montilivi.

DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA:
Ubicada al carrer Camp d’Or, a la part alta del barri, en un entorn natural, tranquil i amb bones
vistes.
La normativa urbanística que regeix la zona (2.3.e) només permet la construcció de cases
aïllades unifamiliars.
La parcel·la té una superfície de 839m2 amb una edificabilitat permesa de 0,50 m2st/m2s i una
ocupació màxima del 20%
PREU: 220.000€ (es tramita amb IVA)
Referència cadastral: 6797908DG8469H0001ZJ

PLÀNOL:

PERSPECTIVA:

NORMATIVA URBANÍSTICA:
SECCIÓ TERCERA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ AMB PARCEL·LA GRAN
Article 208. Zona de ciutat jardí. Clau 2.3.
1. DEFINICIÓ: Comprèn els sols urbans en què l’edificació respon a creixement de baixa
densitat realitzats en habitatges unifamiliars envoltats normalment de vegetació de caràcter
privat. El tipus d’ordenació és d’edificació aïllada.
2. SUBZONES:
S’identifiquen les corresponents subzones amb un subíndex que s’afegeix a la clau de la zona.
Les subzones que diferencia el present Pla General són les següents:
- Tipus 1 Clau 2.3.a –
Mas Prunell Clau 2.3.b - Mas Grau Clau 2.3.c - Tipus 2 Clau 2.3.d - Montjuïc A Clau 2.3.e Montjuïc – St. Daniel 1 Clau 2.3.f - Montjuïc – St. Daniel 2 Clau 2.3.g - Montjuïc – St. Daniel 3
Clau 2.3.h - Universitat – Montilivi Clau 2.3.i - Can Llobet Clau 2.3.j - Les Pedreres Clau 2.3.k Montjuïc – Zona Ter Clau 2.3.l - Tipus 3 Clau 2.3.m - Tipus 4 Clau 2.3.n - Taialà Clau 2.3.o 3.
CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ:
PARÀMETRES COND. GENERALS CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Parcel·la i parcel·lació art. 54
Parcel·la mínima art. 55 800 m2 A la subzona 2.3.d i 2.3.k: l’existent, no es permet cap divisió.
A la subzona 2.3.m i 2.3.n: 2.000 m2 A la subzona 2.3.e, 2.3.j i 2.3.l: 1.000 m2 A la subzona
2.3.g: 2.400 m2 Tenen la condició de parcel·la mínima les existents amb anterioritat a
l’aprovació inicial del present Pla General. Regularització de la parcel·la art. 56 Front mínim de
parcel·la art. 57 A la subzona 2.3.a, i 2.3.i: 18 m A la subzona 2.3.b: 20 m A la subzona 2.3.c: 19
m Fondària mínima de la parcel·la art. 58 Condició de solar art. 59

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ:
PARÀMETRES COND. GENERALS CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Alineacions art. 63 Segons plànol d’ordenació del sòl urbà.
Edificabilitat art. 64 0,4 m2st/m2s A la subzona 2.3.c: 0,77 m2st/m2s A la subzona 2.3.d:
l’actual, no obstant prèvia tramitació d’un Pla Especial es permeten ampliacions fins el 20% de
l’edificabilitat actual. A la subzona 2.3.e, 2.3.f i 2.3.h: 0,50 m2st/m2s A la subzona 2.3.g i 2.3.l:
0,20 m2st/m2s A la subzona 2.3.i: 0,45 m2st/m2s A la subzona 2.3.m: 0,25 m2st/m2s A la
subzona 2.3.n: 0,12 m2st/m2s A la subzona 2.3.o : 0,55 m2st/m2s
Edifi màx. De la parcel·la art. 65
Ocupació màxima art. 66 A la subzona 2.3.a,2.3.b, 2.3.e,2.3.j,2.3.k i 2.3.m:20 % A la subzona
2.3.c, 2.3.o : 30% A la subzona 2.3.f, 2.3.h i 2.3.i: 25% A la subzona 2.3.g i 2.3.n: 10%
Sòl de parcel·la lliure d’edificació art. 67 Serà preferentment ajardinat.
Adaptació topogràfica i mov. de terres art. 68 A la subzona 2.3.f a les parcel·les amb front al
carrer Torre Sutxet es pot construir un mur de contenció de 3 m d’alçada a l’alineació del
carrer recobert de pedra del país. Posició de l’edificació art. 69 A la subzona 2.3.l l’edificació es
col·locarà segons l’ocupació relativa o predeterminada en el plànol d’ordenació del sòl urbà.
Planta baixa art. 70 Planta soterrani art. 71 Planta pis art. 72 Planta sotacoberta art. 73
Coberta art. 74 Elements admesos sobre l’última planta art. 75 Regles sobre mitgeres art. 76
Cossos sortints art. 77 Elements sortints art. 78 Ventilació i il·luminació art. 79 Composició de
façana art. 80 A la subzona 2.3.b es prohibeix el color blanc. Tanques art. 81 Alçada reguladora
referida a la parcel·la art. 89 Punt d’aplicació de l’AR art. 90 Nombre màxim de plantes referit a
la parcel·la art. 91 3 (B+2) A la subzona 2.3.i, 2.3.j, 2.3.l, 2.3.m i 2.3.n: 2 (B+1) Planta baixa
referida a la parcel·la art. 92 Separacions mínimes art. 93 carrer A la subzona 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c,
2.3.e i 2.3.i, 2.3.j, 2.3.m i 2.3.n, 2.3.o: 5m A la subzona 2.3.f, 2.3.g i 2.3.h: 3 m

lateral
A la subzona 2.3.a, 2.3.b, 2.3.m i 2.3.n, 2.3.o : 5 m A la subzona 2.3.c, 2.3.f, 2.3.g i 2.3.h: 3 m A
la subzona 2.3.e: 5 m A la subzona 2.3.i i 2.3.j: 4 m A la subzona 2.3.k: 2 m, excepte si es tracta
d’una edificació que s’adossa a una mitgera existent o sol·licita permís d’obres simultàniament
amb un dels veïns colindants amb el que conformaria un habitatge aparellat.
Fons
A la subzona 2.3.a, 2.3.c i 2.3.i i 2.3.j: 8 m A la subzona 2.3.b,2.3.e, 2.3.n, 2.3.o : 5 m A la
subzona 2.3.f, 2.3.g i 2.3.h: 3 m A la subzona 2.3.k: 2 m, excepte si es tracta d’una edificació
que s’adossa a una mitgera existent o sol·licita permís d’obres simultàniament amb un dels
veïns colindants amb el que conformaria un habitatge aparellat. A la subzona 2.3.m: 6 m
Construccions auxiliars art. 94
A la subzona 2.3.a, 2.3.c, 2.3.e i 2.3.i: es permet una construcció auxiliar ocupant un màxim del
4 % de la superfície de la parcel·la, sense esgotar la intensitat neta de l’edificació principal.
Aquesta construcció s’haurà d’adossar a l’edificació principal excepte en el cas que el pendent
natural del terreny en la direcció normal a la façana presenti un desnivell d’1,80 m a 6 m de la
façana en el qual cas s’admetrà ocupant en 1/4 la franja de separació al carrer.
CONDICIONS D’ÚS: ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT Hab.
Unifamiliar: Dominant (1) Sanitari: Compatible (7) Hab. Plurifamiliar: Incompatible Assistencial:
Compatible Comerç petit: Compatible (2) Cultural / Religiós: Compatible Comerç mitjà:
Incompatible Recreatiu: Incompatible Comerç gran: Incompatible Restauració: Compatible (8)
Oficines i serveis: Compatible (3) Esportiu: Compatible Hoteler: Compatible (4) Administratiu:
Compatible Industrial: Compatible (5) Serveis tècnics: Compatible Estació de servei Compatible
(6) Aparcament: Compatible (9) OBSERVACIONS: (1) A la subzona 2.3.b i 2.3.c s’admet una
densitat màxima de dos habitatges per parcel·la. A la subzona 2.3.e i 2.3.j s’admet l’habitatge
aparellat si la parcel·la és igual o superior a 1.000 m2, amb una densitat màxima de dos
habitatges. A la subzona 2.3.h s’admet les construccions en filera o aparellades, amb una
densitat màxima d’ un habitatge per cada 250 m2 de parcel·la. A la subzona 2.3.d i 2.3.k
s’admet l’ús plurifamiliar si aquest ús és el que tenia en el moment d’aprovar inicialment el Pla
General. A la subzona 2.3.m s’admet l’edificació aparellada, amb una densitat màxima de dos
habitatges per parcel.la. En general, a la zona 2.3 en parcel.les de superfície major de 5.000
m2, prèvia la redacció i aprovació d’un Pla de Millora Urbana, es permet l’ús d’habitatge
plurifamiliar amb una densitat màxima d’un habitatge cada 1000 m2 de parcel.la, sempre i
quan es justifiqui la millor implantació de l’edificació i respecte a la topografia i l’arbrat
existent, i es mantingui la indivisibilitat de la finca, i la tipologia unifamiliar aïllada de les
edificacions. (2) S’admeten comerços i locals de serveis destinats a cobrir necessitats
quotidianes, fins a una superfície per local de dos-cents cinquanta metres quadrats (250m2)
(3) S’admeten fins a un màxim de vint-i-cinc (25%) de la superfície de sostre edificable a cada
parcel·la. S’admeten els despatxos de professionals liberals. (4)

S’admet limitat a una superfície de sostre de l’edificació que serà, com a mínim, equivalent a
la superfície de sostre edificable corresponent a sis parcel·les mínimes (5) S’admet únicament
les indústries de categoria primera en situació 2-a, 2-b i 2-c. S’admeten els tallers de reparació
de vehicles amb una superfície que no superi els tres-cents (300) metres quadrats, i separats
per carrers o franges de quinze (15) metres de la primera residència. (6) S’admeten amb una
superfície que no superi els tres-cents (300) metres quadrats, i separats per carrers o franges
de quinze (15) metres de la primera residència. (7) S’admeten amb les següents condicions: Les incloses en el grup 1.1 (clíniques, hospitals sanitaris i similars) limitat a un màxim de 10
parcel·les mínimes. Les separacions a partions de les edificacions doblaran les fixades per cada
subzona amb un mínim de 6m. - Les del grup 1.2. (dispensaris, ambulatoris, consultoris i
similars). Els dispensaris s’admeten limitats a un màxim de 4 parcel·les mínimes i els
consultoris i ambulatoris de malalts amb un màxim del 25% del sostre edificable. - Les incloses
en el grup 2.1. (clíniques d’animals) limitat a un màxim de 10 parcel·les mínimes. Les
separacions a partions de les edificacions doblaran les fixades per cada subzona amb un mínim
de 6m. - Les incloses en el grup 2.2 (consultoris d’animals) s’admeten amb un màxim del 25%
del sostre edificable. (8) S’admeten únicament els de classe D (Restaurants) amb les següents
condicions: - Superfície mínima de la parcel·la: 1000m2 - Ocupació de parcel·la: id/ resta 50% Ajardinament: pàrking arbrat. - Separacions: Es doblaran les fixades per la zona - Usos: no
simultaneïtat excepte habitatge propi. - Pàrking: 1 plaça cada 4 persones. (9) S’admet
únicament com a ús complementari 6. CONDICIONS D’APARCAMENT PARÀMETRES COND.
GENERALS CONDICIONS ESPECÍFIQUES Regulació particular de l’aparcament art. 112-116
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