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1. SITUACIÓ i ÀMBIT 
 
El sector anomenat de Can Llobet es troba situat en el límit est de la 
urbanització Puigvistós, en l’extrem sud-est del terme municipal de 
Girona, en el límit amb el terme municipal de Quart. 
 
L’àmbit territorial del present Pla de millora urbana és l’assenyalat 
gràficament als plànols del document i correspon a la superfície 
delimitada al oest per la urbanització Puigvistós, al sud pel límit entre els 
dos termes municipals de Girona i Quart, al est pels boscos de la finca de 
Can Llobet i al nord pel turó de Montilivi. 
 
La superfície total del Pla de millora urbana és de 31.166,49  m2. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PLA DE MILLORA URBANA 
 
El Pla de millora urbana de Can Llobet té per objecte l’ordenació 
urbanística d’aquest final de la ciutat, resolent adequadament l’encontre 
amb el sòl no urbanitzable del Turó de Montilivi, tot fixant les condicions 
medioambientals necessàries que assegurin la seva integració. 
 
Tot això conforme a les facultats atorgades en ordre al planejament 
urbanístic general, a la Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme i a la Llei 
6/1998 de 13 d’abril sobre Règim i Ús del Sòl i Valoracions. 
 
 
3.- CONVENIÈNCIA i OPORTUNITAT 
 
La conveniència i oportunitat del pla de millora urbana de la unitat 
d’actuació “Can Llobet”, ve donat per la concurrència dels següents fets: 
 
L’obtenció per la ciutat d’una superfície d’espais lliures públics de qualitat 
paisatgística, tot preservant-los de l’edificació, segons conveni subscrit 
l’any 2001, durant la tramitació del Pla General. Aquesta superfície 
correspon als terrenys del Turó de Montilivi, en la vessant que dóna sobre 
el Pla de la Creueta. 
 



D’altre banda el desenvolupament d’un sector residencial d’habitatges 
unifamiliars aïllats que completi l’oferta de la ciutat, tot resolent l’accés 
físic als nous espais lliures al servei de la ciutat. 
 
Aquests fets justifiquen la conveniència i oportunitat del present Pla de 
millora urbana, al marge de la justificació que constitueix el fet que es 
tracta d’un planejament derivat de les determinacions del vigent Pla 
General de Girona. 
 
4. FORMULACIÓ i TRAMITACIÓ 
 
El pla de millora urbana de Can Llobet, està promogut per l’Ajuntament de 
Girona, d’acord amb el que disposen els articles 14 i 76 de la Llei 2/2002, 
d’urbanisme. 
 
La redacció del document ha estat realitzat per tècnics competents, en 
virtut del que disposa la disposició addicional cinquena de la llei 
d’urbanisme. 
 
Pel que fa referència a la seva tramitació, aquesta queda regulada pel que 
disposa l’article 83 i següents de la llei d’urbanisme. 
 
5. MARC URBANÍSTIC i LEGAL 
 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei 6/1998 de 
Règim del Sòl i Valoracions, i per la Llei 2/2002 de 14 de març 
d’urbanisme. 
 
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 publicat als efectes de la seva vigència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 3654 d’11 de juny de 2002. 
 
El Pla de millora urbana de Can Llobet, es redacta en compliment del que 
disposa la fitxa de la unitat d’actuació núm. 68 dels annexes normatius de 
desenvolupament i execució del sòl urbà, quin contingut es transcriu a 
continuació  
 
 



 

UNITAT D’ACTUACIÓ – 68.                                CAN LLOBET 

ÀMBIT: 

- Sector ubicat en el límit est de la urbanització Puigvistós. 
- La superfície del sector és de 28.711 m2. 

OBJECTIUS GENERALS: 

-   Ordenació del terrenys que limiten el sòl no urbanitzable del Turó de Montilivi, amb una tipologia de  
     ciutat jardí de baixa densitat. 
    Obtenció d’una superfície d’espais lliures de qualitat paisatgística per preservar-les de l’edificació  
     Segons el conveni subscrit amb l’Ajuntament. 
-   Urbanització a càrrec dels promotors del sòl destinat a sistema viari i d’espais lliures.  

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
  Superfícies 
  m2 % 

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR:  28.711 100,00 
Sostre màxim (m2 sostre): 8.956   

Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl): 0.31   
Ús global: RESIDENCIAL   

    
RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC:  6.322 22 

Viari:  4.413  
Espais lliures:  1.909  
Equipaments:    

    
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT:  22.389 78 

Residencial:  22.389  
    
    

ALTRES DETERMINACIONS    
- El sòl d'aprofitament privat s'ordenarà segons les disposicions de les zones 2.3j. 
- Les condicions d’ordenació estan reflectides en els plànols de la sèrie 2 (Ordenació detallada, 

gestió i execució del sòl urbà, escala 1/2.000). 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 

- La Unitat d’Actuació s’executarà pel sistema de cooperació. 
- Determinacions específiques: Desenvolupament a través d’un Pla de Millora Urbana. 

 



 

Tanmateix, el present Pla de millora urbana, d’acord amb el preveu la 
legislació urbanística, ajusta les superfícies i límits, per tal d’adequar-les a 
la topografia, així com a les condicions del conveni urbanístic subscrit 
entre la propietat i l’Ajuntament, de data 9 de març de 2001. 
 
6.- OBJECTIUS i CRITERIS D’ORDENACIÓ 
 
El Pla de millora urbana de Can Llobet, es proposa donar compliment als 
següents objectius generals: 
 
• Ordenació dels terrenys que limiten el sòl no urbanitzable del Turó de 

Montilivi, amb una tipologia de ciutat jardí de baixa densitat. 
• Obtenció d’una gran superfície d’espais lliures de qualitat 

paisatgística, tot preservant-les de l’edificació, segons el conveni 
subscrit entre l’Ajuntament durant la tramitació del Pla General. 

• Urbanització a càrrec dels promotors del sòl destinat a espais lliures i a 
vialitat. 

 
Els criteris d’ordenació del Pla són: 
 
• Definició de la xarxa viària interna, dimensionada al funcionament del 

sector, i amb un tractament adequat a les característiques de l’entorn. 
• Tractament dels espais lliures interns, sota criteris de sostenibilitat. 
• Ordenació de l’estructura parcel.lària i la situació de els edificacions, 

de forma que s’aconsegueixi una correcte adaptació a la topografia. 
• Establiment d’una sèrie de criteris d’actuació medioambientals, tant 

dels elements existents, com de les futures construccions, que permetin 
una òptima integració del sector en el paisatge. 

 
7.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
A continuació es relacionen les finques, propietaris i superfícies afectades 
per l’àmbit del Pla de millora urbana. 
 
Núm. Finca Propietari Superfície m2 

1 Lluïsa, Francesc, Assumpció i 
Immaculada Mir del Pozo 

 
30.144,21 

2 Ajuntament de Girona 1.022,28 
 TOTAL 31.166,49 



 
8. XARXES DE SERVEIS 
 
                                                                              
Els serveis a implantar en el present Pla de millora urbana són els 
d’abastament d’aigua, clavegueram, energia elèctrica, enllumenat públic, 
xarxa de gas i xarxa de telefonia 
 
1.1. Aigua potable 
 
El forniment i subministrament d’aigua potable es realitzarà mitjançant 
una xarxa mallada soterrada, que es connectarà a la xarxa existent. 
 
Es preveurà la instal·lació dels corresponents hidrants d’incendis, d’acord 
amb les normes NBE-CAPI-96 I NTE-IFD-85 i la instal·lació a les zones 
ajardinades de les corresponents boques per a reg. 
 
Per al desenvolupament del projecte d’urbanització es tindran en compte 
les següents reglamentacions: 
 
Per al desenvolupament del projecte d’urbanització es tindran en compte 
les següents reglamentacions: 
 
- “Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua de 
poblaciones”. IGGOH-STM-CEH-MOPU 1977.” 
 
- “Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de 
Abastecimiento deAgua: OM de 28 de juliol de 1974 MOPU. 
 
- Normes NTE-IFR- 1974 Rec. 
 
- Normes NTE-IFA-1976 “Abastecimientos”. 
 
- Norma NBE-CPI-96 Protecció contra incendis. 
 
Les previsions a tenir en compte per a realitzar els càlculs seran les 
següents: 

 
Habitatges....................................630 Its./viv.dia 
Rec..............................................1.50 lts./m2. dia 



Jardins......................... ...............200 lts./m2 any 
Neteja carrers..............................1 lts/m2.dia. 
 

2. Sanejament 
 
La xarxa de sanejament es preveu exclusivament d’aigües negres amb 
conduccions soterrades per la calçada. En el disseny es tindrà en compte 
la col.locació de pous de registre com a màxim cada 50 metres i tots els 
encreuaments i canvis de sentit. 
 
Pel dimensionat de la xarxa es tindrà en compte les següents normes: 
 
- Recomanacions per al redactat de projectes de sanejament de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona. 
 
- NTE.ISS Sanejament MOPU 
 
- NTE.ISA. “Alcantarillado”. MOPU. 
 
3. Baixa tensió 
 
La instal.lació serà soterrada i complirà el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les Seves Instruccions Complementàries, principalment la 
MI-BT006, el Reglament d’Escomeses elèctriques (RD 22949/1982), i les 
directrius de la Companyia subministradora. 
 
4. Enllumenat públic 
 
El projecte contemplarà les següents reglamentacions: 
 
- Norma MV i instruccions per a l’enllumenat urbà (Ministeri de la 
Vivenda 1965) 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries 
MI/BT (Ministeri d’Indústria i Energia 1975) 
 
- Normes UNE (en el seu defecte CEC o Cenelec) 
 
La il·luminació mitja a implantar assolirà les següents quantitats: 
 



Carrers principals   12   ≤ Ems   ≤ 16 lux 
     Un   ≥  0,4 
     TI    ≤  10% 
     G    ≥  7 
 
Carrers secundaris  10  ≤  Ems ≤  12 lux 
     Un  ≥  0,3 
     TI   ≤   15% 
     G   ≥    5 
 
 
5. Xarxa de distribució de gas 
 
Les característiques quan a traçat de la xarxa de gas s’adequarà a les 
condicions de la companyia subministradora. 
 
S’hauran de contemplar les següents reglamentacions: 
 
- Decret del Ministeri de la Presidència 1853/1993, de 22 d’octubre, 
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinat a usos domèstics, 
col·lectius i comercials. 
 
- Ordre del Ministeri d’Indústria i energia de 7 de juny de 1988. 
Instruccions Tècniques complementàries del Reglament d’aparells que 
utilitzen gas com a combustible. 
 
 
6. Xarxa de comunicacions 
 
El projecte d’urbanització preveurà la implantació de les xarxes de 
comunicacions de telèfons i transmissions, per tal de facilitar les 
comunicacions internacionals eficaces i ràpides dels usuaris. 
 
 
9.- QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
Superfície total unitat d’actuació 
Can Llobet      31.166,49 m2  100% 
 
Sòl públic        6.512,76 m2 20,90% 



 
• Sistema viari (clau A-2)     4.028,89 m2  12,93% 
• Sistema d’espais lliures (Clau C-1)   2.483,87 m2  7,97% 
 

Sòl privat 
 
• Zona de ciutat jardí amb parcel.la gran (clau 2.3.j)    

       24.693,72  79,10% 
 
Edificabilitat total màxima = 24.653,72 m2 x 0,4 m2/m2 = 9.861,49 m2 
Edificabilitat bruta de l’àmbit d’actuació = 0,31 m2 sostre/m2 sòl 
Densitat= 25 parcel.les, equivalents a un màxim de 50 habitatges. 



 
 

1. MARC TEÒRIC 

L’Ajuntament de Girona ha assumit el compromís d'establir 
progressivament en tots els seus àmbits d'actuació una orientació de 
treball i uns enfocaments més afins amb els objectius del desenvolupament 
sostenible, i de prendre les mesures, fortament interdependents, que han de 
permetre: a) vetllar per la prosperitat econòmica i l'ocupació, b) fomentar 
la igualtat, la cohesió social i la regeneració del conjunt de la ciutat, c) 
protegir i millorar el medi ambient i d) assolir progressivament, amb la 
màxima implicació i participació possible de tota la ciutadania, la 
sostenibilitat local i contribuir solidàriament a l'assoliment de la 
sostenibilitat mundial. 

El dia 6 de juny de 2000 el Ple de l’Ajuntament de Girona aprovà per 
unanimitat la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona que 
estableix les bases i elements clau a tenir en compte per avançar cap a una 
Girona sostenible. 

Pla General 

Per la redacció d’aquest document s’han seguit els criteris marcats pel nou 
Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. Els objectius generals que 
especifica el Pla per a la Unitat d’Actuació de Can Llobet són: 

a. Ordenació dels terrenys que limiten el sòl no urbanitzable del Turó de 
Montilivi, amb una tipologia de ciutat jardí de baixa densitat. 

b. Obtenció d’una superfície d’espais lliures de qualitat paisatgística per 
preservar-les de l’edificació segons el conveni subscrit amb 
l’Ajuntament. 

c. Urbanització a càrrec dels promotors del sòl destinat a sistema viari i 
d’espais lliures.  

Així mateix s’han seguit els criteris establerts a l’estudi referent als 
Principis d’Ecologia del Paisatge que són la base del Plànol de 
Connectivitat d’Espais Lliures, i que formen part del Pla General. 

Altres: 

En aquest informe s’han tingut en compte les Fitxes de classificació 
referents al segell verd de la construcció i les recomanacions de l’informe 
El Pla General de Girona i la Sostenibilitat de la ciutat, emès pel Consell 
municipal de Sostenibilitat (agost 2001).  
 



 

2. ENTORN NATURAL 
 
La unitat d’actuació de Can Llobet se situa a la carena sud del Puig de 
Montilivi, com a continuació de la zona urbanitzada de Puigvistós. Can 
Llobet s’extén longitudinalment seguint la línia de carena. El carrer, eix 
central de l’actuació, segueix aproximadament la línia de carena i les 
edificacions se situen a banda i banda d’aquesta. El límit Est de Can 
Llobet ve donat per l’última filera de cases de la Urbanització de 
Puigvistós, i el límit Oest pel bosc de la finca de can Llobet que s’extén per 
la falda del puig i que és adjacent a la plana de la Creueta. 
Perpendicularment a l’eix del carrer la proposta preveu una franja verda 
central com a continuació de l’espai lliure existent a la urbanització de 
Puigvistós i que dóna continuïtat visual i connectivitat d’aquest amb els 
boscos.  
 

Corredors i connectivitat 

La pèrdua i l’isolament d’hàbitats, és un procés imparable que té lloc en el 
món modern. És molt important que el planejament tingui en compte 
aquesta dinàmica per a neutralitzar-la, si es vol conservar la biodiversitat. 

Les causes d’aquest isolament i pèrdua d’hàbitats són la fragmentació, 
dissecció, perforació, i desaparició dels espais d’interès natural. 

Els corredors de qualitat dins del paisatge són de gran importància per la 
seva estructura, per mantenir la connectivitat entre elements, possibilitar el 
moviment, i afavorir la biodiversitat. 

Els corredors també poden actuar com a barreres o filtres per al moviment 
de les espècies, fins i tot impedint la seva reproducció; així com servir de 
proveïdor de nutrients. 

L’amplada i qualitat dels corredors és de gran importància per a garantir 
la seva eficàcia, en totes les seves funcions. 

En el cas que ens ocupa Can Llobet ha de possibilitar la continuïtat 
d’espais verds dins la corona verda que connecta el massís de les gavarres 
amb els boscos de Palau. 

Amb l’objectiu de protegir els espais no urbanitzables d’interès natural, i 
garantir els corredors biològics entre ells i amb els espais naturals 
protegits de l’entorn, la unitat d’actuació de Can Llobet, concentra 
l’edificació a continuació de la urbanització ja existent, per evitar la seva 
dispersió. També preveu una franja d’espai lliure central per tal de 



possibilitar la connectivitat entre l’àrea de les Gavarres i els boscos de 
Montilivi, i mantenir i potenciar l’entorn natural de bosc i arbustiva 
existent. Si bé la seva situació en la línia de carena no és la més desitjable 
pel seu impacte visual - especialment des de la banda de la Creueta - 
aquesta decisió és la que ha permès concentrar l’edificació i preservar els 
boscos de la finca de can Llobet sense urbanitzar. Per pal·liar aquests 
efectes visuals es preveuen dins d’aquest informe tota una sèrie de criteris 
constructius i de vegetació per a cadascuna de les parcel·les. 
Vegetació 

Les principals comunitats vegetals de la zona es troben resumides 
seguidament: 

 
1.- Bosc d’alzinar mixt i brolles associades 

La vegetació existent al bosc de la finca de can Llobet correspon a un bosc 
mixt d’alzines i roures amb abundant presència de pins. A prop de la 
urbanització es poden trobar espècies de transició com el freixe i la 
robinia. 

En la zona nord, a causa d’incendis, la zona forestal ha donat lloc a un 
paisatge de màquia i brolla d’alzina i romaní (Rosmarinus officinalis) amb 
uns pocs peus de pins i alzines.  
 
Espècies a utilitzar per revegetar 

Arbres: Quercus ilex, Quercus suber, Quercus en general. Pinus 
halepensis, Pinus pinea. 

Arbustos del bosc caducifoli meditarrani tals com:  Erica arborea, 
Rosmarinus officinalis, Viburnum tinus, Ramnus alaternus, Hedera helix. 

 

TAULA 1.  

Hàbitats presents a l’entorn de l’espai comprès per la Unitat d’Actuació 
Can Llobet 

CODI  NOM      CBM ETC DC PC 

1 Brolla calcícola de romaní  i màquia alzinar 

(amb peus aïllats de pins i alzines)   324  No No 

2  Alzinar (Quercus ilex) amb roures i pins  4531 9340 Si 
 No 



3  Camps de conreu abandonats   871 

 

CBM - Codi d’hàbitat corresponent al Corine Biotopes Manual, adaptat 
pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

ETC - Codificació de l’European Topic Center on Nature Conservation. 

DC - Hàbitat o espècie d’interès comunitari segons la Directiva 
92/43/CEE de la Unió europea (del 21 de maig del 1992). 

PC - Protecció de l’hàbitat a Catalunya. 

 

3. EL CICLE DE L’AIGUA 

En compliment de la Ordenança Municipal sobre l'Ús del Sistema de 
Sanejament (art. 6.1), cal potenciar la separació entre aigües residuals i 
pluvials. Cal garantir la infiltració de l’aigua de pluja el més pròxim 
possible al terreny on cau l’aigua, per això cal que s’utilitzin sempre que 
sigui possible paviments permeables i sistemes mixtes (que intercalin la 
pavimentació i el sòl amb vegetació).  

En el cas de les aigües d’escorrentia recollides al carrer, s’ha d’assegurar 
que rebin un tractament adequat abans no siguin retornades al terreny. Les 
aigües drenades de la carretera passaran prèviament per un “drenatge 
ecològic” que consisteix en un sistema de filtratge format per graves i 
vegetació. 

Cal que coincideixin els sistemes de drenatge de superfície actuals ja 
existents amb les zones de vegetació per tal d’aprofitar al màxim l’aigua 
de pluja recollida per a regar aquestes àrees. 

Per evitar l’excessiu escalfament del paviment cal que no s’utilitzin colors 
foscos que absorbeixen el calor. 

Cal evitar “impermeabilitzar” el total de la superfície de les parcel·les per 
afavorir la infiltració de l’aigua de pluja en el mateix terreny, i evitar que 
aquestes aigües siguin conduïdes al sistema general de sanejament, evitant 
també així el col·lapse d’aquest. 

Cal així mateix considerar la construcció de sistemes d’acumulació i 
emmagatzematge d’aigua mitjançant dipòsits per a la seva utilització en el 
rec de les diferents àrees ajardinades dels habitatges. 



 
4. L’ACCESIBILITAT I LA MOBILITAT 

Per preservar els recorreguts peatonals actualment existents a través dels 
camins que ressegueixen la carena i que connecten Puigvistós amb 
Montilivi, es proposa que el carrer central de Can Llobet tingui una imatge 
i funcioni com a carrer d’accès rodat restringit. Per potenciar aquest 
caràcter es preveu la seva diferenciació en alçada respecte del carrer 
Serra de Bestracà a través del qual s’arriba des de Puigvistós, és a dir que 
s’accedirà al carrer de Can Llobet mitjançant un gual. El carrer de Can 
Llobet serà pavimentat amb llambordes de formigó sense vorera, amb una 
ordenació dels elements de mobiliari urbà tal com s’indica als plànols per 
tal de protegir-los i evitar que siguin malmesos pels vehicles. El carrer 
connectarà amb els camins rurals peatonals existents. 

Per evitar l’excessiu escalfament del paviment cal que no s’utilitzin colors 
foscos que absorbeixen el calor. 

 
5. ESTALVI ENERGÈTIC 

L’enllumenat públic dels carrers segueix els criteris d’estalvi energètic i 
reducció de la contaminació atmosfèrica que es desprenen de l’aplicació 
del Pla Director de l’Enllumenat públic (ús de bombetes de vapor de sodi 
de baix consum, adequació de la intensitat de llum a les necessitats, dirigir 
la llum cap al terra, evitar situar els arbres i els llums de manera que els 
primers al créixer acabin fent ombra,...).  

 
6. CRITERIS D’ACTUACIÓ  
 
1. Protecció de la vegetació singular existent: 

Els exemplars assenyalats al plànol com “arbre a conservar” són 
protegits, s’han de conservar donada la seva singularitat, tamany i 
bellesa.  
Especialment durant l’execució de les obres s’hauran de protegir 
adequadament per evitar que siguin malmesos per la maquinària, o 
qualsevol altre incidència.  
La protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció es 
farà d’acord amb la norma NTJ 03E, i consistirà en una protecció total 
dels arbres, és a dir: 
Es protegirà tant la part aèria com la zona radical de l’arbre contra: 
danys mecànics, contaminacions químiques, excés i embassament 



d’aigua, foc, buidades de terra, obertures de rases i altres excavacions, 
construccions, sobrecàrregues temporals, recobriments, i altres. 
 

2. Els promotors hauran d’adequar els camins rurals peatonals existents 
al Puig de Montilivi mitjançant la restauració del paviment, instal·lació 
de baranes, papereres, i bancs, construcció de trams d’escala, etc. Tot 
això seguint les indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Girona. 

 
3. La secció del carrer central serà tal com està definida als plànols: 

asimètrica, amb una franja lateral d’1,5m. pel pas dels peatons, una 
franja adjacent d’1m. que constarà de 0,80cm de plantació 
d’arbustives, i 0,20cm de graves. La resta de l’ample del carrer (5,5m.) 
es destina al tràfic rodat. 
Aquesta franja de graves i vegetació comptarà amb pous de drenatge 
d’1m. de fondària reomplerts de graves. Les pendents del carrer seran 
tals que conduiran les aigües pluvials cap aquestes àrees per a què així 
es produeixi la infiltració directa al terreny a través d’aquests 
drenatges ecològics.  
El carrer central de Can Llobet serà pavimentat amb llambordes de 
formigó sense vorera. Els elements de mobiliari urbà tal com faroles, 
papereres, bancs,..., s’alternaran amb la franja verda, quedant així 
protegits dels vehicles (tal com s’indica als plànols). 
El carrer connectarà amb els camins rurals peatonals existents. 

4. Almenys un 25% de l’espai lliure de cadascuna de les parcel·les ha de 
ser sense pavimentar o amb un paviment que permeti la infiltració de 
les aigües pluvials de la parcel·la.  

Cal així mateix considerar la construcció de sistemes d’acumulació i 
emmagatzematge d’aigua mitjançant dipòsits per a la seva utilització en 
el rec de les diferents àrees ajardinades dels habitatges. 

5. Les tanques exteriors construïdes paral·leles al carrer de can Llobet 
(direcció Nord Sud) seran d’una alçada màxima de 60cm, i es 
construiran amb murs de pedra de la zona. En cap cas es construiran 
murs de contenció que sobrepassin aquesta alçada. 

6. Les tanques entre els habitatges d’una mateixa parcel·la i entre 
parcel·les seran únicament vegetals. 

7. Les teulades seran de teula ceràmica tradicional i de colors terrossos. 



8. Els materials utilitzats pels acabats de la façana hauran de ser d’un 
dels següents colors que formen part de la carta de colors de les 
façanes de Girona: 

 

603 Rosat de l’Albera 

604 Ocre Tallat 

605 Terra d’Escudella Fosc 

606 Ocre de cadira 

607 Ocre de Fang 

608 Terra d’Escudella Clar 

009 Blanc Vell 

008 Cendra 

 

9. Les parcel·les de l’1 al 9 orientades envers la plana de la Creueta  per 
mitigar l’impacte visual dins del paisatge hauran de seguir les següents 
indicacions: 

a. La terra que s’extraurà per anivellar la parcel·la respecte del carrer 
s’utilitzarà en la mateixa parcel·la per construir una mota on s’hi 
plantaran arbres i arbustos formant una pantalla tal i com s’indica en 
l’esquema. Aquesta mota es construirà dins dels primers 15 m. 
paral.lels al límit de la parcel.la envers el Pla de la Creueta. 

b. Dins de la franja dels  primers 15m. per les parcel·les de l’1 al 7, i de 
8m. per les parcel.les 8 i 9, paral·lela al límit de la parcel·la, i a sobre 
el terraplè creat a partir del desmunt provinent de la mateixa, s’hi 
plantarà una pantalla vegetal. Les espècies que es poden utilitzar seran:  

Arbres: Quercus ilex, Quercus suber, Quercus en general. Pinus 
halepensis, Pinus pinea. 

Arbustos del bosc caducifoli mediterrani tals com:  Erica arborea, 
Rosmarinus officinalis, Viburnum tinus, Ramnus alaternus, Hedera 
helix. 

Per veure l’esquema normatiu de la secció possible pels moviment de 
terres i creació de la pantalla vegetal consultar plànol 8 secció P7. 



 

10.  Les lloses de pedra que formen part de l’era del Mas de Can Llobet i 
les peces de pedra que formen part de les parets de pedra seca a les 
terrasses de Can Llobet, seran reciclades i reutilitzades en la 
construcció de l’espai públic seguint les indicacions dels serveis tècnics 
municipals. 



 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència 
 
Art. 1 Naturalesa 
 
Aquest Pla te la condició de pla de millora urbana, i respecta en totes les 
seves determinacions la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 
 
Art. 2 Àmbit Territorial 
 
L’àmbit territorial d’aquest Pla es l’assenyalat gràficament als plànols 
d’ordenació, i correspon als terrenys que limiten a l’oest per la 
urbanització Puigvistós, al sud pel límit entre els termes municipals de 
Girona i Quart, a l’est i al nord pel turó de Montilivi. 
 
Art. 3 Vigència 
 
Aquest Pla de millora urbana entrarà en vigor a partir de la publicació de 
la seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que disposen 
els articles 92 i 100 de la Llei d’urbanisme. 
 
Art. 4 Obligacions 
 
Les disposicions contingudes en aquest Pla de millora urbana obliguen al 
seu compliment per igual, tant a l’administració com als particulars. 
 
Art. 5 Interpretació del Pla 
 
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut 
i subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de dubte o imprecisió 
prevaldrà la solució de menor edificabiltat, de major dotació per a espais 
públics i de major protecció ambiental, així com la documentació escrita 
sobre la gràfica, excepte pel que fa a la quantificació de les superfícies, 
supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real, d’acord amb el que 
disposa l’article 10 de la Llei d’urbanisme. En tot cas, i per allò, que no 
estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’adequarà al que 
disposa el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. 



 
Art. 6 Modificacions 
 
Les modificacions del present Pla de millora urbana se subjectaran, 
d’acord amb el que disposa l’article 94 de la Llei d’urbanisme, a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, havent-se de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i la conveniència en 
relació amb els interessos públics i privats. 
 
Si la modificació comportés un increment del sostre edificable, s’hauran 
d’incrementar proporcionalment els espais lliures. 
 
Art. 7 Determinacions 
 
Les determinacions del present Pla de millora urbana es despleguen en els 
següents documents: 
 
I. Memòria 
II. Informe Medioambiental 
III. Normativa Urbanística 
IV. Avaluació econòmica i Pla d’Etapes 
V. Plànols d’Informació i Ordenació. 
 
 
 
CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Secció 1. Classificació, qualificació del sòl i desplegament del Pla 
 
Art. 8 Règim del Sòl 
 
La classificació de sòl corresponent a l’àmbit del Pla de millora urbana de 
Can Llobet, ve definida en el Pla General d’Ordenació de Girona, i 
correspon al sòl urbà no consolidat. 
 
Art. 9 Qualificacions 
 
Els terrenys afectats pel present Pla de millora urbana es qualifiquen en el 
plànol núm. 6 “Zonificació” de la següent manera. 
 



Sistemes: 
 
• Sistema viari, xarxa viària urbana  
 
• Sistema d’espais lliures: parcs, places i jardins urbans (clau C-1) 
 
Zones 
 
• Zona de ciutat jardí amb parcel.la gran (clau 2.3.j) 
 
Art. 10 Desplegament 
 
Per el desenvolupament del Pla de millora urbana de Can Llobet es 
podran redactar projectes d’urbanització complementaris i projectes de 
parcel.lació, els quals respectaran en tot cas les determinacions del 
present Pla de millora urbana i del Pla General de Girona. 
 
Art. 11 Sistema d’actuació 
 
L’execució del present pla de millora urbana es farà pel sistema de 
reparcel.lació en la modalitat de cooperació, en un únic polígon. 
 
Art. 12 Procediment 
 
El procediment a seguir per a l’execució del present Pla s’ajustarà al 
disposat al Títol tercer, Capítol II, i Secció tercera de la Llei 2/2002 
d’urbanisme. 
 
 

Secció 2. Normes que regulen l’edificació i usos del sòl 
 
Art. 13 Generalitats 
 
L’àmbit del present Pla de millora urbana es troba qualificat en sistemes i 
en zones, la regulació detallada dels quals queda definida en els següents 
articles: 
 
Art. 14 Sistema viari (clau A) 
 
Comprèn les instal.lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària 
destinats a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió 



entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i 
de mobilitat adequats dins el terme municipal. El sòl qualificat de sistema 
viari serà de titularitat pública, formant part del sistema viari: 
 
1. La xarxa viària urbana (Clau A2), destinada a relacionar i comunicar 

les diferents àrees urbanes del municipi. 
 
2. La xarxa viària peatonal (Clau A3), destinada a ordenar la connexió 

peatonal entre ells i amb la xarxa d’espais lliures. Per tal de minimitzar 
els accessos sobre les vies principals, aquests han de resoldre a més 
l’accés puntual, de caràcter rodat, a les edificacions públiques i 
privades. 

 
Així mateix, la urbanització d’aquest sector s’adequarà a les condicions i 
criteris que consten en l’apartat II “Informe Medioambiental”, del present 
Pla de millora urbana. 
 

Art. 15 Sistema d’Espais Lliures (Clau C) 

Comprèn aquells sòls que estructuren una xarxa d’espais forestals, 
agrícoles, àrees verdes i zona de valor ecològico-paissatgístic, per tal de 
recuperar la seva continuïtat i permetre una millor integració del medi 
natural amb les zones urbanitzades de la ciutat. Els sòls així qualificats, 
dins l’àmbit del Pla Especial seran de titularitat pública. 

Formen part del sistema d’espais lliures: 

1. El sistema de places, parcs i jardins urbans (Clau C1), que 
comprèn tot l’espai verd públic, situat en sòl urbà, la funció 
principal del qual és el descans, l’esbarjo i la relació social entre 
els ciutadans. 

En aquestes àrees, no s’admet cap tipus d’edificació, excepte les 
accessòries a l’ús propi, i que no ultrapassin el 5% de la 
superfície. El general es sistematitzaran amb vegetació i arbrat 
autòcton. 

 
Així mateix, la urbanització d’aquest sector s’adequarà a les condicions i 
criteris que consten en l’apartat II “Informe Medioambiental”, del present 
Pla de millora urbana. 

 

 



Art. 16. Zona de ciutat jardí amb parcel.la gran (Clau 2.3.j) 

 

1. Definició 

Comprèn els sòls urbans en que l’edificació respon a creixement de baixa 
densitat realitzats en habitatges unifamiliars envoltats de vegetació de 
caràcter privat. 

2. Subzona 

D’acord amb les subzones definides en el Pla General, la present 
s’identifica amb la lletra “j”, és a dir 2.3.j. 

 

3. Condicions de parcel.lació 

La parcel.la mínima serà de 1000 m2. Excepcionalment es permeten com a 
parcel.les mínimes inferiors en un 10% a la superfície de la mínima, 
segons el plànol de parcel.lació que consta en el present document. 

El front mínim de parcel.la serà de 20 metres. 

 

4. Condicions de l’edificació 

• L’edificabilitat neta de parcel.la serà de 0,4 m2/sostre/m2 sòl. 

• L’ocupació màxima serà del 20%. 

• L’alçada reguladora màxima serà de 6,20 metres, corresponents a 
planta baixa més una planta pis. 

• L’edificació es situarà dins els gàlibs grafiats en el plànol de 
parcel.lació i d’ordenació de l’edificació, amb unes separacions 
mínimes a carrer i al lateral de parcel.la de 3 metres. 

• En l’espai lliure de parcel.la, com a mínim el 25% de la superfície, no 
es podrà pavimentar, no permetent-se cap tipus de construccions 
auxiliars. 

• S’admet exclusivament una planta soterrani ubicada sota l’edificació. 

5.- Condicions estètiques 

• Les tanques enfront el carrer tindran una alçada màxima de 2 metres; 
amidats des de la rasant del carrer, dels quals només 1 metres podrà 
ser massís i la resta hauran de ser calats o acabats vegetals. 



• Les tanques en front d’espai lliure públic i el sòl no urbanitzable entre 
parcel.les tindran una alçada màxima de 60 cm, i es construiran amb 
murs de pedra de la zona. En cap cas s’admetran murs de contenció 
que sobrepassis aquesta alçada. 

• Les separacions entre habitatges d’una mateixa parcel.la seran 
únicament vegetals. 

• Les adaptacions topogràfiques i plataformes de nivellació es faran 
exclusivament els primers 24 metres de la parcel.la. En la resta es 
mantindran principalment sense pavimentar, tot i respectant els criteris 
d’actuació que consten en l’informe medioambiental del present Pla de 
millora urbana. 

• Les teulades seran de teules ceràmiques tradicional i de colors 
terrossos. 

• Els materials utilitzats per acabats de façana hauran de ser dels 
següents colors, que formen part de la carta de colors de les façanes de 
Girona:  

 

603 Rosat de l’Albera 

604 Ocre Tallat 

605 Terra d’Escudella Fosc 

606 Ocre de cadira 

607 Ocre de Fang 

608 Terra d’Escudella Clar 

009 Blanc Vell 

008 Cendra 

 

6. Condicions d’ús 

 

• L’ús dominant serà d’habitatge unifamiliar.  S’admet tanmateix 
l’habitatge aparellat, amb una densitat màxima de 2 habitatges per 
parcel.la. 

• S’admet l’ús d’oficines fins a un màxim d’un 25% del sostre edificable a 
cada parcel.la. En usos hoteler, sanitari, assistencial, cultural, religiós i  



 

esportiu es subjectarà a les limitacions que estableix el Pla General per 
aquest tipus de zona. 

• La resta d’usos resulten incompatibles. 

 

7. Condicions d’aparcament 

 

• Caldrà donar compliment a les condicions i regulació de l’ús 
d’aparcament establerta en els article 112 a 116 de la normativa 
urbanística del Pla General. 

 



 

1. Avaluació econòmica 

 

1.1. Cost de les obres d’urbanització 

 

El cost aproximat de les obres d’urbanització és de: 

 

• Vialitat 

4.028,89 m2 x 96,17 €/m2 = 387.458,35 Euros 

 

• Espais Lliures 

2.483,87 m2 x 30,05 €/m2 = 74.640,29 Euros 

 

Total previsió de costos d’urbanització  462.098,64 Euros  

 

1.2. Repercussió dels costos d’urbanització  

 

• La repercussió per hectàrea del sòl total és de: 

 

462.098,64 €  

----------------- = 148.267,78 €/Ha 

3,116649 Ha 

 

• La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de 
sostre és la següent: 

 

462.098,64 €  

----------------- = 46,86 €/m2 st. 

9.861,49 m2 



2. Pla d’etapes 

 

El desenvolupament del present Pla de millora urbana corresponent a la 
unitat d’actuació, s’executarà en un termini màxim de dos anys a comptar 
des de la vigència del Pla. El sistema d’actuació previst és el de 
reparcel.lació en la modalitat de cooperació, i per tant subjecte al que 
disposen els articles 133 a 135 de la Llei 2/2002 d’urbanisme. 

 



 

 

V. PLÀNOLS 

 
1. Situació        E: 1/10.000 

2. Planejament vigent      E: 1/2000 

3. Ortofotomapa      E: 1/2000 

4. Topogràfic 1. Estructura de la propietat  E: 1/500 

5. Serveis existents      E: 1/500 

6. Zonificació       E: 1/500 

7.a. Vialitat. Alineacions i rasants   E: 1/500 

7.b. Vialitat. Perfils      E: 1/500 

8. Parcel.lació i ordenació de l’edificació  E: 1/500 

9. Serveis         E: 1/1000 
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