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I. MEMÒRIA 



 
MEMÒRIA 

CCA/pm 
 

 
 

1. SITUACIÓ i ÀMBIT 
 
El sector de “La Torre de Taialà” es situa en l’extrem Nord-oest del 
terme municipal de Girona, en el límit amb el de Sarrià. Aquesta 
àrea conforma el final del sòl urbà de Girona en el barri de Taialà, 
assegurant el correcte encontre amb les zones boscoses al nord del 
municipi. 
 
L’àmbit territorial del Pla Especial és l’assenyalat gràficament als 
plànols d’informació i ordenació, i correspon a la superfície 
delimitada al nord pels boscos de Taialà i el límit del terme 
municipal de Sarrià de Ter, al est pels boscos de les finques veïnes, 
al sud amb el carrer de Sant Medir i a l’oest amb els habitatges del 
Mas Catofa. 
 
La superfície total del Pla especial urbanístic és de 199.145,38 m2. 
 
 
2. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
 
El Pla especial urbanístic del sector “La Torre de Taialà”, del 
municipi de Girona, té per objecte la concreció de les 
determinacions del Pla General de la ciutat, sobre una base 
topogràfica detallada de la finca afectada, d’acord amb el conveni 
urbanístic signat entre l’Ajuntament i la propietat en data 29 d’agost 
de 2001, durant el procés de redacció del Planejament General. 
 
Tot això conforme a les facultats atorgades en ordre al planejament 
urbanístic, a la Llei 2/2000, de 14 de març d’urbanisme, a la Llei 
6/1998, de 13 d’abril sobre Règim i ús del sòl i valoracions i a la 
legislació urbanística aplicable. 
 
 
 



 
3. CONVENIÈNCIA i OPORTUNITAT 
 
La conveniència i oportunitat del Pla Especial ve donat per la 
concurrència dels següents fets: 
 
� D’una part l’existència d’una extensió de superfície important de 

terrenys destinada a dotacions i serveis de caràcter privat, en 
una posició singular per les seves característiques 
paisatgístiques, l’ordenació de la qual ha de venir regulada 
mitjançant un pla especial. 

 
� D’altre part la voluntat municipal de fixar les bases d’actuació en 

aquest entorn natural al nord del barri de Taialà, per la 
incorporació en el paquet d’espais lliures al servei del municipi. 

 
Tan aquesta dimensió social que adquireix l’actuació que es 
proposa, com la necessitat de donar compliment a les 
determinacions del planejament general pel que fa al seu 
desenvolupament, justifiquen la conveniència i oportunitat del 
present Pla especial urbanístic. 
 
 
4. FORMULACIÓ i TRAMITACIÓ 
 
El Pla Especial urbanístic del sector “La Torre de Taialà” 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 especial urbanístic de la Torre de Taialà, es redacta en 
compliment del que disposa l’article 214 de les Normes 
Urbanístiques del Pla General, que estableix l’obligació de redactar, 
prèviament a l’atorgament de la llicència un pla especial on es 
defineixin els usos i s’ordeni l’emplaçament de l’edificació, 
corresponent a la zona de dotacions i serveis privats. Tanmateix el 
Pla General delimita l’àmbit d’actuació corresponent a la Unitat 
d’Actuació núm. 9 “Taialà”, quina fitxa de desenvolupament es 
transcriu a continuació. 



 

UNITAT D’ACTUACIÓ – 09.                               TAIALÀ 

ÀMBIT: 

- Està situat a l’oest de la carretera que va del carrer Sant Medir a les Torres de Taialà. 
- La superfície del sector és de 21.012 m2. 

OBJECTIUS GENERALS: 

-   Ordenar l’edificació en el sector lliure de l’arbreda. 
-   Obtenció del sòl, per cessió lliure i gratuïta, destinat a espais lliures. 
-   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:  21.012 100,00 
Sostre màxim (m2 sostre): 3.635   

Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl): 0.17   
Ús global: RESIDENCIAL   

    
RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC:  14.404 68 

Viari:  1.755  
Espais lliures:  12.649  
Equipaments:    

    
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT:  6.608 32 

Residencial:  6.608  
    
    

ALTRES DETERMINACIONS    
- El sòl d'aprofitament privat s'ordenarà segons les disposicions de les zones 2.3a 
- 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 compensació. 

 

 



6. OBJECTIUS i CRITERIS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
 
El Pla Especial urbanístic del sector la Torre de Taialà es proposa 
donar compliment als següents objectius generals: 
 
� Obtenció d’una gran superfície d’espais lliures de qualitat 

paisatgística tot preservant-les de l’edificació. 
� Ordenació de l’àmbit de la ciutat d’actuació Taialà de manera que 

es respectin les àrees de bosc colindants. 
� Ordenació de les àrees edificables en la zona de serveis i 

dotacions privats. 
� Urbanització a càrrec dels promotors del sòl destinat a vialitat. 
 
Els criteris d’actuació del Pla són: 
 
� Definició de la xarxa viària necessària, dimensionada al 

funcionament del sector, i amb un tractament adequat a les 
característiques de l’entorn. 

� Tractament dels espais lliures públics sota criteris de 
sostenibilitat. 

� Ordenació de l’estructura parcel.lària i la situació de les 
edificacions de forma que s’aconsegueixi una correcta adaptació 
de la topografia. 

� Establiment d’una sèrie de criteris d’actuació medi ambientals 
que permetin una òptima integració del sector en el paisatge. 

 
7.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
L’àmbit afectat pel present Pla especial urbanístic, en el terme 
municipal de Girona, afecta a una finca d’un sol propietari: 
� Superfície de la finca segons topogràfic aportat per la propietat 

         199.145,38 m2  
� Propietat: PROGESA-87, S.A, representada pel Sr. Joaquim 

Caula i Pardàs, amb adreça al c/ Pont de la Barca núm. 9 de 
Girona. 

�  
8.- QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
El quadre de superfícies de Pla especial és: 





 
II. INFORME MEDIAMBIENTAL 



 
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. 

En el present informe, i a partir de la informació recollida per a la 
elaboració de la memòria descriptiva de l’objectiu 5 “Espai públic i 
entorn natural” de l’Agenda 21 Local de Girona, s’assenyalen quins 
són els hàbitats presents en la unitat d’actuació “Torre de Taialà”, i 
es donen indicacions de com podria afectar el sector de la Torre de 
Taialà a sostenibilitat de la ciutat en aquest aspecte. 

 
2. VEGETACIÓ i HÀBITS 

El Sector de la “Torre de Taialà” està ocupada en l’actualitat per 
boscos mediterranis, camps de conreu, prats, erms, les ruines de la 
Torre de Taialà, i la mas de Can Comalada (taula 1). Els alzinars 
són considerats en general hàbitats d’interès comunitari segons la 
Directiva 92/43/CEE de la Unió europea (del 21 de maig del 1992). 
Cap dels hàbitats presents a la unitat d’actuació Torre de Taialà es 
considera protegit a Catalunya o prioritari segons la Directiva 
92/43/CEE. Cal deixar constància però que hi ha dins l’àmbit de la 
UA dues alzines incloses en el catàleg del patrimoni històrico-artístic 
de Girona. Una està al costat nord de la Torre de Taialà i l’altra en 
un marge entre la Torre i el carrer.  
 
Taula 1. Llista d’hàbitats presents en l’espai comprès per la Unitat 
d’actuació “Torre de Taialà”. 



 

NOM        CBM  ETC  

Brolla d’estepes i brucs    32.3  ---  
Alzinars de terra baixa     45.31  9340 

Alzinar amb roures (Q. pubescens)  
         de terra baixa     45.3122 9340 

Alzinar amb pins (Pinus spp.) 

de terra baixa     45.3123 9340  

Conreus herbacis intensius amb bandes de 
 vegetació natural intercalada   87.2   --- 

Prats (fenassars) i erms    ---  --- 
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. 

 

Comunitats agrícoles, erms i ruderals. 

En l’àmbit de la “Torre de Taialà” els camps de conreu es troben 
distribuits a l’est de Can Comalada i a també a l’extrem oest de la 
unitat d’actuació. Els camps de conreu són de mida reduïda i 
separats per franges de vegetació natural en els marges de les 
terrasses. 

La clariana prop de la Torre de Taialà està composta per un prat de 
vegetació herbàcia (fenassar)  però que presenta importants 
elements d’erms i vegetació ruderal, així com arbres aïllats. Al 
sector nord de la clariana s’hi desenvolupen brolles d’estepa (Cistus 
spp.) i eufòrbies. 
 
Bosc d’alzinar mixt i brolles associades 
La totalitat dels boscos presents a la UA “Torre de Taialà” 
corresponen a alzinars de terra baixa (codi CBM: 34.31) si bé 
presenten algunes lleugeres  diferències i diferent estat de 
conservació.  El conjunt de zona boscosa es troba situada en un 
terreny amb moltes irregularitats i amb un sòl  amb gran presència 
de roques d’arenisca.  
 



Sector Est 
La zona boscosa a l’est dels prats de la Torre de Taialà, del camí 
entre la Torre de Taialà i Can Comalada, i els camps de conreu de 
Can Comalada correspon a un bosc mixt d’alzines (Quercus ilex) i  
roures (Quercus pubescens) amb sotabosc esclerissat. Les alzines 
són majoritàries i els roures representen aproximadament el 10% 
dels peus. El sotabosc està esclarissat, amb absència de grans 
masses arbustives, especialment a les zones properes a la 
carretera i en el camí entre les restes de la Torre de Taialà i Can 
Comalada. El sotabosc, amb predomini de l’estrat herbaci, està 
composat per una gran diversitat de plantes entre les quals es 
poden destacar brucs (Erica spp.), estepes (Cistus spp.), ginebre 
(Juniperus communis), galceran (Ruscus aculeatus) i heura (Hedera 
helix) entre altres. Sota la línia elèctrica, hi ha una brolla constituïda 
majoritàriament per estepes i brucs. La majoria d’arbres són joves, 
de mida mitjana. Cal destacar alguns exemplars d’alzina de mides 
considerables propers a la Torre de Taialà. Dos alzines a la Torre 
de Taialà estan incloses, amb el codi V-6,  al catàleg del patrimoni 
històrico-artístic de l’Ajuntament. 
 
Sector Oest 
La zona boscosa a l’oest de la Torre de Taialà i de Can Comalada, 
a banda i banda de carretera, és un alzinar amb presència de pi 
pinyoner (Pinus pinea). En conjunt presenta característiques 
similars a l’anterior amb la diferència que els exemplars de roure 
són més escassos i hi ha una important presència (aproximadament 
el 10% dels peus) d’exemplars de gran mida de pi pinyoner (Pinus 
pinea). Els exemplars de pi pinyoner són més freqüents en la zona 
sud del bosc i es fan més escassos al sector nord.   Els pins són 
anteriors a la resta d’arbres, i la situació actual mostra la transició 
d’una pineda (plantació original) que està essent substituïda per un 
bosc mixt d’alzines i roures.  
En aquest sector de bosc, especialment a l’oest de Can Comalada, 
hi han acumulacions de brutícia, així com deixalles voluminoses 
(restes de motocicletes, sofà,..). 
En la banda més oest de la unitat d’actuació, aquest bosc limita 
amb una franja estreta que conté un canal més profund, on a la 
vegetació d’alzinar cal afegir-hi espècies arbustives ruderals i 
d’ambients més humits. El canal, si bé probablement recull aigües 



pluvials, no forma un torrent més o menys estable ni permet 
l’aparició de una comunitat de bosc de ribera. 
 
Sector Nord 
El bosc situat al nord de Can Comalada, correspon a un alzinar mixt 
amb pins. Presenta un important nombre de pins, tant de pi 
pinyoner com sobretot de pi blanc (Pinus halepensis). La major 
concentració de pins es dóna a l’est i cap a l’oest s’hi troben ja 
només uns pocs exemplars grans de pi pinyoner. En aquest tram de 
bosc, l’estrat arbustiu està més desenvolupat que en la resta. Entre 
els arbustos, cal significar màquia d’alzinar i coscoll, amb exemplars 
joves d’alzina, roure i  també d’arboç (Arbutos unedo). 

 
3. FAUNA 

La fauna de la zona és l’habitual en zones d’intersecció entre petites 
bosquines i zones agrícoles. L’espai de la Unitat d’actuació està 
connectat amb les zones boscoses del Puig d’En Roca a l’est i amb 
la resta de zona boscosa del terme municipal a l’oest. Al sud limita 
amb l’espai urbà de Taialà, i al nord, al Terme de Sarrià de Ter 
connecta amb una zona boscosa limitada per l’àrea urbana i 
industrial de Sarrià, l’A-7 i el futur desenvolupament del TAV. Així, la 
manca de grans zones boscoses i la barrera que signifiquen la zona 
urbana de Taialà i de Sarrià de Ter, així com l’autopista A-7 limita la 
presència de mamífers de mida mitjana o gran, com el porc senglar. 
La fauna habitual està formada sobretot per petits mamífers 
(musaranyes, eriçó, rat-penat), rosegadors (talp, ratolins), una 
important presència de conill (Oryctolagus cuniculus) i petits 
carnívors habituals de zones humanitzades i agrícoles (Guilla, 
Fagina, Mostela, Teixó); així com de rèptils i amfibis (sargantanes, 
dragons, serps, granotes i gripaus); i l’existència d’una gran 
diversitat d’ocells que aprofiten  la presència del bosc esclarissat i 
les zones agrícoles obertes. 
 
5. CRITERIS D’ACTUACIÓ 
 
 4.1. El cicle de l’aigua  
En compliment de l’ordenança municipal sobre l’ús del sistema de 
sanejament, 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 el paviment 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. 
 
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. 
 
Cal així mateix considerar la construcció de sistemes d’acumulació i 
emmagatzematge d’aigua mitjançant dipòsits per a la seva 
utilització on el rec de les diferents àrees ajardinades de les 
parcel.les privades. 
 
 4.2. Estalvi energètic 
L’enllumenat públic dels camins ha de seguir els criteris d’estalvi 
energètic i de 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, etc.. 
 
 4.3. Accessibilitat i mobilitat 
Els vials d’accés a les parcel.les i dotacions privades tindran un 
caràcter d’accés rodat restringit al servei d’aquestes. A tal efecte es 
pavimentaran amb acabats diferents de l’asfalt, de forma que 
s’asseguri una correcte integració en aquesta entesa forestal. 
Tanmateix el seu disseny ha d’evitar que sigui una barrera en la 
zona boscosa. 
 
 4.4. Tractament dels espais lliures 
En conjunt, tota la massa forestal inclosa en l’àmbit de la “Torre de 
Taialà”  forma o evoluciona cap a una comunitat de Boscos mixtos 
d’alzina i roures de terra baixa (Codi CBM:45.3122). No es 
necessari efectuar cap tipus de restauració específica per afavorir 
aquest procés, si bé podria ser útil disposar d’un pla tècnic de gestió 



forestal per definir amb claredat les línies de gestió de l’espai.  Per 
altra banda, en els boscos s’hi ha anat creant un important nombre 
de camins i corriols molt sovint paral·lels, i que en alguns indrets 
acumulen deixalles. Per facilitar la conservació i ús públic del bosc 
caldria ordenar, senyalitzar i reduir el nombre de camins i corriols 
que creuen en aquest moments l’espai. 

Es preveu mantenir el bosc mixt d’alzines i roures així com la seva 
connectivitat amb la resta zona boscosa del Puig d’en Roca. Així 
mateix, per mantenir la diversitat biològica de l’indret, seria 
important mantenir una part de les clarianes bé com a camps de 
conreu o com a prat, i procurar que les actuacions que es realitzin, 
especialment en els camps de Camp Comalada, siguin permeables, 
i no actuin de barrera física entre els dos sectors de bosc. En 
aquest mateix sentit cal que el vial que s’obri al sud tingui un 
amplada reduïda i un disseny que eviti sigui una barrera que 
divideixi la zona boscosa en dos. 

En compliment amb el DECRET 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, es preveu el manteniment, al voltant dels edificis d’ús públic 
amb un aforament superior a 100 persones d’una franja perimetral 
de 25 m, d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i 
arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults 
inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el 
terreny), i les branques baixes expurgades. 

 



III. NORMATIVA URBANÍSTICA 



III. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència 
 
Art. 1 Naturalesa 
 
Aquest Pla té la condició de pla especial urbanístic, 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 al nord i a 
l’est amb els boscos de Taialà i el terme municipal de Sarrià de Ter, 
al sud amb el carrer Sant Medir i a l’oest amb els habitatges de Mas 
Catofa. 
 
Art. 3 Vigència 
 
Aquest Pla especial urbanístic 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 especial urbanístic 
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 especial urbanístic 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. 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 especial 
urbanístic La Torre de Taialà, ve definida en el Pla General 
d’Ordenació de Girona, i correspon en part al sòl urbà no consolidat, 
i en part al sòl no urbanitzable. 
 
Art. 9 Qualificacions 
 
Els terrenys afectats pel present Pla especial urbanístic es 
qualifiquen en el plànol núm. 5 “Zonificació” de la següent manera. 
 
Sòl urbà: 
 
Sistemes:  

- Sistema d’espais lliures i parcs, places i jardins (clau 
C.1) 

- Sistema viari, xarxa viària urbana (clau A-2) 
- Sistema d’equipaments (clau E) 

 
Zones:  

- Zona de ciutat jardí amb parcel.la gran (clau 2.3.0) 
- Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts 

(clau 3.2.f) 
 
Sòl no urbanitzable: 
 
Sistemes: 

- Sistema de boscos (clau C.2) 
 
Zones:  - Zona de valor forestal (clau 9) 
 
 
Art. 10 Desplegament 
 
En el desenvolupament del present Pla especial urbanístic es 
diferencien dos àmbits. D’una part el vigent Pla general preveu un 
àmbit d’actuació corresponent a unitat d’actuació núm. 9 “Taialà” el 
desenvolupament de la qual ve regulada pel que disposa el capítol 



Tercer del Títol I de les Normes Urbanístiques del Pla. D’altre part, 
en el sector de La Torre, la llicència d’obres comportarà la 
presentació simultània dels projectes d’urbanització dels vials 
d’accés. 
 
Art. 11 Sistema d’actuació 
 
L’execució de la unitat d’actuació definida en el present pla especial 
urbanístic es farà pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de 
compensació bàsica. 
 
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: 
 
La xarxa viària urbana (Clau A2), destinada a relacionar i comunicar 
les diferents àrees urbanes del municipi. 
 



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. 
 
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. 
 

2. El sistema de boscos (Clau C2), que comprèn les àrees 
boscoses pròximes a l’àrea urbana, que formen una corona 
boscosa periurbana, situades en relleus topogràfics 
morfològicament importants, que garanteixen la protecció 
ambiental de l’àrea urbana. 

 
En aquestes àrees de caràcter fortament forestal no s’admet cap 
tipus d’edificació, permetent-se els usos del lleure i cultural, sempre 
i quan siguin activitats compatibles amb els objectius d’un parc. 
 



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 Sistema d’equipaments comunitaris (Clau E) 
 
Comprèn aquells sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 
comunitaris  i a dotacions d’interès públic o social al servei directe 
dels ciutadans. Abasta en concret l’antic conjunt edificatori de la 
Torre de Taialà o Cerdà. 
 
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric – Artístic de 
l’Ajuntament de Girona, incorpora aquest edifici en el seu catàleg. 
En l’annex dels present Pla especial urbanístic s’adjunten les fitxes 
corresponents a l’esmentat conjunt, a on es defineix a categoria 
d’intervenció i els nivells de protecció, els quals caldrà respectar. 
 
Els usos dominants són el cultural, l’educatiu i l’administratiu. 
 
Art. 17 Zona de ciutat jardí amb parcel.la gran (clau 2.3.0) 
 
1. Definició: comprèn el sòl urbà no consolidat situat en la unitat 

d’actuació Taialà, en que l’edificació respon a un creixement de 
baixa densitat, amb habitatges aparellats envoltats de jardins 
privats. El tipus d’ordenació de l’edificació és el d’aïllada. 

 
2. Subzona: D’acord amb les subzones definides en el Pla general, 

la present s’identifica amb la lletra “O”, és a dir 2.3.0. 
 
3. Condicions de parcel.lació: La parcel.la mínima és de 800 m2, 

amb front mínim de parcel.la de 18 metres per habitatges 
unifamiliars, i de 1000 m2 amb un front mínim de parcel·la de 20  
metres per habitatges aparellats (dos habitatges per parcel·la). 

 
4. Condicions d’edificació:  
 
- L’edificabilitat neta de parcel.la és de 0,55 m2 sostre/ m2 sòl. 
- L’ocupació màxima és del 30%. 



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

- L’edificació respectarà unes separacions mínimes de tres 
metres en front al carrer d’accés, en els laterals de la parcel.la 
i de 10 metres al fons de la parcel.la. 

- En l’espai lliure de parcel.la, com a mínim el 25% de la 
superfície no es podrà pavimentar. Tampoc s’admeten en tot 
l’espai lliure cap tipus de construcció auxiliar. 

- S’admeten exclusivament una planta soterrani ubicada sota 
l’edificació. 

 
5. Condicions formals: 
 
- Les tanques en front el carrer tindran una alçada màxima de 2 

metres, amidats des de la rasant del carrer, dels quals només 
1 metre podrà ser massís, i la resta haurà de ser acabat amb 
elements vegetals. 

- Les separacions entres habitatges d’una mateixa parcel.la 
seran únicament vegetals. 

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

 
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, quan aquesta sigui igual o superior a 1000m2. 

- S’admet com a ús complementari al principal l’ús d’oficines, 
fins a un màxim del 25% del sostre edificable a cada parcel.la. 

- Caldrà donar compliment a les condicions i regulació de l’ús 
d’aparcament establertes en els articles 112 a 116 de les 
normes urbanístiques del Pla general. 

 
Art. 18 Zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts 
(Clau 3.2.f) 
 
1. Definició: comprèn el sòl urbà no considerat situat en l’interior 

de la finca de la Torre de Taialà, en que l’edificació terciària es 



caracteritza per una volumetria especial en forma i/o intensitat. El 
tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

 
2. Subzona: d’acord amb les subzones definides en el Pla general, 

la present s’identifica amb la lletra “f”, és a dir 3.2.f. 
 
3. Condicions de parcel.lació: corresponent a una parcel.la 

mínima de 9800 m2. Es permeten un màxim de tres parcel·les, 
una de les quals correspon als terrenys situats al voltant de Can 
Comalada. 

 
4. Condicions d’edificació: 

� L’edificabilitat neta de parcel.la és de 0,80 m2 sostre/m2 
sòl, amb un màxim de 30.000m2. 

� L’ocupació màxima és del 30% de la superfície. 
� L’alçada regulador màxima de les edificacions és de 10,50 

metres. 
� L’edificació respectarà unes separacions mínimes de 10 

metres en els límits de la parcel.la. 
� Les edificacions es disposaran respectant al màxim la 

topografia del lloc, principalment en el sentit longitudinal de 
les corbes de nivell, sense que en cap cas superin una 
longitud màxima de 60 metres. La separació entre les 
edificacions serà major a 30 metres. 

� El subsòl només pot ésser ocupat dintre del gàlib de 
l’edificació proposada, amb un màxim d’una planta 
soterrani. 

 
5. Condicions formals: 
 

� L’espai lliure de la parcel.la es destinarà a jardí privat o 
col·lectiu, a instal·lacions esportives o altres elements 
d’esbarjo, podent utilitzar parcialment per aparcaments i 
serveis tècnics de les instal·lacions. 

� Les plataformes d’ anivellació dels terrenys es faran de 
forma que el màxim desnivell entre el terreny transformat i 
el natural serà d’1,50 metres per sobre i per sota d’aquest. 
Aquests límits màxims de variació topogràfica s’aplicaran 
tant en l’interior com en els seus límits. Tanmateix les 



plataformes s’hauran de disposar de forma que no 
ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada-
base). La distància mínima entre dos murs d’anivellació 
serà com a mínim de 3 metres. No es permeten murs de 
contenció de terres en els límits de la parcel.la; en l’interior 
aquests no sobrepassaran els 3 metres d’alçada i aniran 
tractats amb materials adequats a les condicions naturals 
de l’entorn. 

� Les tanques en front els vials tindran una alçada màxima 
d’1 metre, amidats des de la rasant del carrer. Les tanques 
amb les àrees qualificades de sistema d’espai lliure públic 
seran exclusivament de filat metàl·lic i elements vegetals, 
amb una alçada màxima d’1,80 metres. 

 
6. Condicions d’ús: 
 

� Els usos dominants seran: l’hoteler, el sanitari, 
l’assistencial, el cultural, el religiós, esportiu i administratiu. 
Els usos de comerç petit, oficines i serveis recreatius i de 
restauració s’admeten com a usos complementaris a 
l’activitat principal. 

� Es permet exclusivament un màxim de d’una activitat 
principal sobre cada parcel·la mínima, sota una única 
titularitat. Com a màxim es permeten tres activitats 
principals en el conjunt total de la zona, una per cadascuna 
de les tres parcel.les possibles.  

� Es permet únicament l’ús d’habitatge unifamiliar pel 
personal de vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment. 

� Caldrà donar compliment a les condicions i regulació de 
l’ús d’aparcament establertes en els articles 112 a 116 de 
les normes urbanístiques del Pla general. 



 

 

IV. PLÀNOLS 
 

1. Situació         E: 1/10000 

 

2. Planejament vigent      E: 1/2000 

 

3. Ortofotomapa       E: 1/2000 

 

4. Topogràfic        E: 1/1000 

 

5. Zonificació       E: 1/1000 

 

6. Vialitat i perfils       E:1/1000 
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