
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 24 de juliol de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Girona.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 de abril de 2017, va adoptar, entre altres,
l'acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2015 / 057214 / G

Pla especial de les Pedreres, al terme municipal de Girona

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el text refós del Pla especial de les Pedreres, promogut i tramès per l'Ajuntament,
amb la incorporació d'ofici de la prescripció següent:

1.1 Es modifica l'article 22 eliminant la frase següent del paràgraf cinquè: “L'autorització d'obres per a aquestes
edificacions existents, incloses dins el Catàleg de masies i que compleixen els requisits de l'article 47.3 de la
Llei d'urbanisme, haurà de seguir el procediment que determina l'article 50 de la Llei d'urbanisme.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de l'executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què
s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
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de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/57214/G&set-locale=ca

 

Girona, 24 de juliol de 2017

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial de les Pedreres de Girona

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 Normativa_cat.pdf

 

(17.205.051)
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Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial de les Pedreres, al terme municipal de 
Girona 
 
CAPÍTOL PRIMER DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Article 1 Àmbit i abast d’aquesta modificació 
L’àmbit d’aquest Pla especial del parc de les Pedreres correspon als terrenys 
situats a la muntanya del mateix nom i delimitats en el Pla general d’ordenació 
urbana de Girona (PGOU) dintre del sistema de parcs ecològics-paisatgístics 
de la ciutat (clau C3). 
L’àmbit queda delimitat al nord pel Barri Vell i el barri de Torre Gironella, al sud 
per la carretera de Sant Feliu, el cementiri, i el barri de Font de la Pólvora, a 
l’oest pel barri del carrer del Carme i de les Pedreres, i a l’est pel camí del 
Calvari fins a la Font de la Pólvora passant pels polvorins i el límit del PEIN de 
les Gavarres. 
L’àmbit ve definit i representat, gràficament, en els plànols d’informació i1–
“Situació”, que acompanyen aquest expedient. 
 
Article 2 Objecte 
L’objecte d’aquest Pla especial és l’ordenació d’aquest sector d’acord amb la 
finalitat i criteris establerts en el Pla general d’ordenació urbana, per a la 
recuperació i millora d’aquest àmbit, atesa la importància mediambiental i 
paisatgística al costat de l’àrea urbana de la ciutat. 
El Pla especial determinarà els diferents àmbits i usos, per a la restauració i la 
millora ambiental i paisatgística d’aquesta àrea, així com per a facilitar la 
utilització com a parc públic, àrea de passeig i gaudi dels ciutadans. 
 
Article 3 Marc legal 
Aquest Pla especial s’adequa a la legislació urbanística vigent, en especial, al 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, a la Llei 3/2012 de modificació d’aquesta Llei d’urbanisme, al 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme i al Pla general d’ordenació urbana de Girona aprovat el 28 de 
febrer de 2002. 
 
Article 4 Supletorietat del PGOU 
Per a totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu que 
no estiguin regulades, expressament, en aquesta normativa, regirà, amb 
caràcter supletori, el Pla general d’ordenació urbana vigent. 
 
Article 5 Vigència 
Aquest Pla especial entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat, i la vigència serà indefinida fins 
que no es procedeixi a la revisió d’aquest o a la del Pla general vigent. 
 
Article 6 Documents que integren aquest Pla especial 
Aquest Pla especial està integrat pels documents següents: 
- Memòria informativa 
- Memòria de la proposta 
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- Memòria social 
- Catàleg de masies i cases rurals les Pedreres 
- Avaluació de la mobilitat generada 
- Normativa urbanística 
- Avaluació econòmica i financera, i informe de sostenibilitat econòmica 
- Agenda i pla d’etapes 
- Plànols d’informació 
. 01 Situació 
. 02 Ortofotografia 
. 03 Planejament vigent 
. 04 Edificacions existents i estructura de la propietat 
. 05 Usos del sòl 
. 06 Unitats de paisatge i substrats vegetals 
. 07 Infraestructures de serveis existents 
- Plànols d’ordenació 
. 08 Àmbits d’intervenció (Zonificació) 
. 09 Intervenció sobre l’edificació i la propietat 
. 10 Mobilitat – Xarxa viària 
. 11 Fases d’actuació 
. 12 Esquema d’ordenació resultant 
. 13 Protecció contra incendis forestals 
. 14 Servituds aeronàutiques 
 
CAPÍTOL SEGON DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL 
 
Article 7 Gestió urbanística 
1. Per a la regulació i l’autorització dels usos, activitats, i obres a les finques 
privades, incloses dins de l’àmbit d’aquest Pla especial, són d’aplicació directa 
les normes establertes en aquesta normativa. 
2. L’Ajuntament establirà un pla de gestió de l’espai forestal, foment de 
l’activitat agrícola, i millora del paisatge, per fomentar i fixar les condicions de 
replantació i manteniment del bosc, i incentivar l’explotació agrícola dels espais 
de feixes, d’acord amb els criteris i determinacions fixades en aquesta 
normativa. 
3. Per al desenvolupament dels quatre diferents àmbits previstos com a Espais 
de parc urbà públic, es tramitaran els corresponents projectes, que fixaran 
l’ordenació detallada de les plantacions, intervencions i obres a efectuar, 
respectant els criteris, objectius i normes d’aplicació fixades en aquest Pla 
especial. 
4. Per al desenvolupament de la vialitat, la xarxa de camins i recorreguts per a 
vianants i bicicletes previstos en aquest Pla especial, es tramitarà el projecte 
d’obres de la xarxa viària corresponent. 
5. L’aprovació definitiva dels diferents projectes de desenvolupament del sector 
comportarà l’expropiació i l’ocupació de les finques afectades per la vialitat i 
pels àmbits previstos per a Parc urbà públic dins d’aquest Pla especial. 
 
Article 8 Projectes per al desenvolupament del sector 
D’acord amb el que estableix l’article anterior, per al desenvolupament de les 
determinacions d’aquest Pla especial, es fixen els projectes d’obres següents. 
1. Projectes per a la gestió del medi natural: 
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Pla de gestió forestal i foment de l’activitat agrícola, per a la recuperació de la 
coberta vegetal i la restauració del paisatge de les Pedreres. 
2. Projectes d’obres per al desenvolupament de la xarxa viària: 
Projecte xarxa viària, camins i recorreguts per a vianants i bicicletes 
3. Projectes d’obres per als diferents àmbits previstos per a parc públic: 
Projecte del parc dels Prats de la Muralla 
Projecte del parc de la Torre Alfons XII  
Projecte del parc de les Pedreres del Palco dels Sastres 
Projecte del Parc dels Caputxins 
Aquest Pla especial indica les traces de la xarxa viària de camins i recorreguts 
per a vianants i bicicletes. Els projectes d’urbanització que la desenvolupin 
delimitaran els terrenys a obtenir per expropiació, incorporaran la relació de 
béns i drets afectats, i en legitimaran l’expropiació d’acord amb la Llei 
d’expropiació forçosa. 
 
Article 9 Gestió per al desplaçament de les famílies instal·lades en terrenys 
públics, i l’eradicació de les edificacions il·legals 
1. L’aprovació definitiva i la publicació d’aquest Pla especial faculta 
l’Ajuntament per iniciar les gestions per al desplaçament de les famílies, i 
l’eradicació de les barraques i edificacions il·legals situades sobre terrenys 
públics. 
2. L’Ajuntament elaborarà i aprovarà un programa específic (“Programa social 
de les Pedreres”) per a aquest reallotjament que inclourà, com a mínim, les 
determinacions següents: 
Identificació de les unitats familiars i persones afectades, amb la determinació 
de les característiques específiques que puguin tenir incidència en el 
desplaçament. 
Proposta de reallotjament específica per a cada una de les unitats familiars 
afectades. 
Programa i terminis previstos per al trasllat. 
Estudi econòmic i financer de l’operació. 
3. Les propostes i el programa per al desplaçament i eradicació de les 
barraques i edificacions il·legals facilitaran el reallotjament de les persones 
afectades en base a les condicions establertes en el programa social, que 
incorporarà les opcions que es considerin més adequades en cada cas, i que 
podran abastar, també, les opcions següents: 
Facilitar una parcel·la per a la construcció d’un habitatge. 
Facilitar el desplaçament a un nou habitatge ja construït. 
Indemnitzar, monetàriament, el cost del trasllat. 
Excepcionalment, fixar la possibilitar de permanència temporal amb un dret 
d’utilització i d’acord amb un termini fixat. 
 
CAPÍTOL TERCER RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 10 Règim urbanístic – Classificació i qualificació del sòl 
A l’àmbit del Pla especial, li és d’aplicació el règim de sòl no urbanitzable, tal 
com estableix el Pla general d’ordenació urbana de Girona. 
D’acord amb les determinacions del Pla general d’ordenació urbana esmentat, 
els terrenys estan qualificats com a “Sistema de parcs ecologicopaisatgístic” 
(Clau C.3). 
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Article 11 Àmbits d’intervenció del Parc de les Pedreres 
1. En el marc dels objectius de qualitat ecològica i paisatgística, i als efectes de 
l’ordenació del destí i l’ús dels terrenys, el sector és objecte de subdivisió en els 
àmbits d’ordenació específica següents: 
a) Xarxa viària (Clau 1) 
b) Espais de parc d’ús públic (Clau 2) 
- Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII (Clau 2.1) 
- Parc de les Pedreres del Palco del Sastre (Clau 2.2) 
- Parc dels Caputxins (Clau 2.3) 
- Parc dels Prats de la Muralla (Clau 2.4) 
c) Espais forestals (Clau 3) 
- Bosc de Font de la Pólvora (Clau 3.1) 
- Bosc de la muntanya de les Pedreres (Clau 3.2) 
d) Espais de feixes (Clau 4) 
- Feixes de la Torre Gironella (Clau 4.1) 
- Feixes dels Caputxins (Clau 4.2) 
- Feixes de Vistalegre (Clau 4.3) 
- Feixes de les Creus (Clau 4.4) 
e) Espais de garriga (Clau 5) 
- Garriga dels Merlets (Clau 5.1) 
- Garriga del Calvari (Clau 5.2) 
- Garriga dels Caputxins – el Carme (Clau 5.3) 
2. Els límits dels diversos àmbits d’ordenació estan grafiats en el plànol 08-
Àmbits d’intervenció. La regulació específica de cada un d’aquests àmbits 
d’intervenció s’estableix en els articles següents. 
 
CAPÍTOL QUART – REGULACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 
DESTINATS A L’ÚS PÚBLIC 
 
Article 12 Usos públics 
Per ús públic s’entén el desenvolupament d’aquelles activitats no directament 
productives que, tradicionalment, s’han dut a terme al medi natural, així com la 
prestació de serveis als visitants i usuaris de l’espai del Parc de les Pedreres. 
Els usos públics s’han de desenvolupar amb ple respecte als béns públics i 
privats i, en cap cas, no poden suposar efectes negatius sobre el medi natural. 
L’ordenació d’aquests usos i el règim urbanístic es regirà pel que estableix el 
Pla general d’ordenació urbana per als espais lliures públics i l’espai viari, així 
com per les determinacions d’aquesta normativa. 
 
Article 13 Xarxa viària (Clau 1)  
Els vials dins aquest àmbit es classifiquen en dues categories: 
a) Vials de la xarxa local. Tenen, com a funció, la comunicació entre els 
assentaments urbans i d’accés rodat als diferents àmbits i aparcaments. 
b) Xarxa de camins públics. Comprèn els senders i altres camins públics 
tradicionals. Estan destinats a la circulació no motoritzada. Es garantirà l’ús 
públic i no s’admetrà cap ús o activitat que interrompi, de manera permanent, el 
pas lliure. 
Aquest Pla especial indica les traces d’aquesta xarxa de camins i recorreguts 
per a vianants. Els projectes d’urbanització que el despleguin delimitaran els 
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terrenys a obtenir per expropiació, incorporaran la relació de béns i drets 
afectats i legitimaran l’expropiació d’acord amb la normativa d’expropiació 
forçosa. 
Els projectes adaptaran els diferents camins a les característiques de cada lloc 
de pas, i tindran, preferentment, una amplada de 2 m i paviment de terra o 
sauló, evitant la impermeabilització. 
Als efectes d’aquesta normativa, les categories dels vials estan identificades en 
els plànols d’ordenació d’aquest Pla especial. 
 
Article 14 Espais de parc (Clau 2) 
Comprèn aquells terrenys que el Pla especial preveu que formin els parcs 
públics del Parc de les Pedreres. Seran d’ús i propietat públics, destinats a 
parcs, per al passeig, descans i gaudi de les persones, així com per a la 
protecció i millora de la qualitat ambiental de la ciutat. Els espais de parc 
incorporaran els edificis de serveis i equipaments que siguin necessaris per a la 
millor funcionalitat. 
Aquests àmbits previstos per a parc públic són els següents: 
- Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII (Clau 2.1) 
- Parc de les Pedreres del Palco del Sastre (Clau 2.2) 
- Parc dels Caputxins (Clau 2.3) 
- Parc dels Prats de la Muralla (Clau 2.4) 
El projecte del Parc s’adequarà, bàsicament, a les característiques i condicions 
que s’especifiquen en els apartats següents, i incorporaran, així mateix, la 
vegetació que s’especifica com a prioritària per a cada àmbit. Es prohibeix, 
específicament, la plantació d’espècies exòtiques invasores, tot donant 
compliment a allò que estableix el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual 
es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 
El projecte que ha de desenvolupar les condicions tècniques del Parc urbà de 
les Pedreres haurà d'especificar les determinacions tècniques sobre les 
condicions de restauració de la totalitat de l’àmbit d'afecció de les activitats 
extractives. 
14.1 Espais de parc – Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII (Clau 2.1) 
1. Objectiu: manteniment de l’espai i les feixes com a prats per a l’estada, el 
passeig i el coneixement de les antigues pedreres de Girona. S’adequaran les 
Pedreres d’en Solés i Anglada per a poder-hi passejar i observar els 
afloraments rocosos. Es potenciarà la Torre Alfons XII com a mirador de la 
ciutat i s’hi ubicaran elements d’estada com berenadors. 
2. Serveis i equipaments previstos: edifici de serveis amb exposició i mostra 
dels treballs dels picapedrers a les antigues pedreres i de la contribució al bastit 
de la ciutat. L’edifici de serveis i informació es pot ubicar dins d’un dels edificis 
existents que s’hauria de rehabilitar. S’habilitarà una zona per a l’aparcament 
de vehicles, 
Les noves edificacions per a aquests equipaments i serveis públics no 
ultrapassaran, en conjunt, una superfície màxima de 1.800 m² i una alçària 
màxima de 7 m. 
3. Actuacions prèvies: expropiació d’una part de les finques. 
4. Vegetació: vegetació herbàcia i de garriga amb algun exemplar de lledoner 
(Celtis australis), de xiprer (Cupressus sempervirens) i de pi blanc (Pinus 
halepensis). 
5. Usos: passeig, estada i gaudi de l’espai. 
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6. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
14.2 Espais de parc – Parc de les Pedreres del Palco del Sastre (Clau 2.2) 
1. Objectiu: manteniment de l’espai per a permetre l’estada, el passeig i el 
coneixement de les antigues pedreres de Girona. Les antigues explotacions de 
les pedreres es netejaran i s’adequaran per a poder-hi observar els afloraments 
rocosos. 
2. Serveis i equipaments previstos: possibilitat d’ubicar-hi un teatre-auditori a 
l’aire lliure per desenvolupar actes públics i un edifici de serveis amb exposició i 
mostra dels treballs a les antigues pedreres. 
Les noves edificacions per a aquests equipaments i serveis públics no 
ultrapassaran, en conjunt, una superfície màxima de 1.200 m² i una alçària 
màxima de 7 m. 
3. Actuacions prèvies: expropiació d’una part de les finques, i eliminació de les 
ocupacions existents per a la cria de bestiar. 
4. Vegetació: vegetació herbàcia i bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines 
(Quercus ilex), amb presència d’altres espècies autòctones com el roure 
martinenc (Quercus humilis), l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita 
(Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) i el lledoner (Celtis australis), 
també, s’hi admetran. 
5. Usos: passeig, estada, gaudi de l’espai i altres usos de concurrència pública. 
6. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
7. Patrimoni arqueològic: en les primeres explotacions de pedra de la part més 
propera a l’antic camp de futbol de Vista Alegre, se situa el jaciment 
arqueològic d’època romana “Pedrera de la Bohiga”, inventariat amb el núm. 
6221, al barri de Vista Alegre. Totes les actuacions que s’efectuïn dins d’aquest 
àmbit s’hauran de realitzar sota control arqueològic. 
14.3 Espais de parc – Parc dels Caputxins (Clau 2.3) 
1. Objectiu: parc emblemàtic de la muntanya de les Pedreres pel valor com a 
atalaia i mirador de la ciutat i de les Gavarres. Es preveu una activitat intensa 
d’usos públics per al passeig, jocs, lleure, berenadors. 
També, es netejarà i condicionarà l’espai per al reconeixement de les ruïnes de 
les antigues fortificacions militars, i que s’acompanyaran amb les notes i 
explicacions del valor històric en la defensa i formació de la ciutat. L’excavació 
de les diferents restes de les fortificacions militars, túnels, fossars, etc. 
s’efectuarà en fases posteriors a la posada en funcionament del parc, d’acord 
amb els diferents programes d’excavació que s’estableixin en cada moment. 
2. Serveis i equipaments previstos: el parc incorporarà un o més edificis per a 
bar, restauració i serveis. L’edifici de serveis incorporarà la maqueta i/o 
l’exposició sobre el paper d’aquest lloc en la defensa i la història de la ciutat. 
S’habilitaran dues zones per a l’aparcament de vehicles. 
Les noves edificacions per a aquests equipaments i serveis públics no 
ultrapassaran, en conjunt, una superfície màxima de 1.200 m² i una alçària 
màxima de 7 m. 
3. Actuacions prèvies: enderroc de les barraques i edificacions il·legals amb el 
desplaçament i reubicació de les persones afectades. Expropiació d’una finca. 
4. Vegetació: vegetació herbàcia i de garriga. Els arbres seran fruiters, el 
garrofer (Ceratoria siliqua), l’olivera (Olea europea), el lledoner (Celtis 
australis), el llorer (Laurus nobilis), el roure martinenc (Quercus humilis), l’alzina 
(Q. ilex), l’aladern (Rhamnus alaternus) i el freixe (Fraxinus angustifolia), i es 
guardaran els exemplars de pi pinyer existents(Pinus pinea). 
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5. Usos: passeig, estada i gaudi de l’espai, jocs, i altres usos de pública 
concurrència. 
6. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
14.4 Espais de parc – Parc dels Prats de la Muralla (Clau 2.4) 
1. Objectiu: manteniment de l’espai, i les feixes com a prats per a l’estada i el 
passeig. 
2. Actuacions prèvies: expropiació d’una part de les finques. 
3. Vegetació: vegetació herbàcia amb algun exemplar d’olivera (Olea 
europaea), de lledoner (Celtis australis) i algun fruiter. 
4. Usos: passeig, estada i gaudi de l’espai 
5. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
 
Article 15 Edificacions i elements constructius previstos a les zones de parcs 
públics 
La construcció d'edificacions de serveis, equipaments i elements constructius 
previstos a les zones de parcs públics haurà de garantir la no afectació a 
espècies o comunitats vegetals d’interès, s'ubicaran en els emplaçaments que 
generin menor impacte paisatgístic i ambiental, i s’haurà de garantir l’adequació 
i integració paisatgística a l’entorn natural. 
No s’estableixen paràmetres d’edificabilitat ni ocupació per a aquestes 
edificacions, atès el caràcter de sòl no urbanitzable de l’emplaçament; no 
obstant això, s’hauran d’ajustar als paràmetres màxims establerts per a cada 
àmbit en l’article anterior. El procediment d’autorització de les obres i usos 
admesos s’ajustarà a allò que estableix la legislació vigent per a les actuacions 
específiques per a destinar-los a activitats o equipaments d’interès públic 
(article 47.4 de la Llei d’urbanisme). 
Els treballs d’enderrocs, retirada de deixalles, runes i altres elements 
contaminants s’adequaran a la normativa vigent en matèria de residus. 
 
Article 16 Enllumenat públic i serveis urbanístics 
1. Enllumenat públic: excepte el vial principal d’accés a Torre Gironella, tant en 
els àmbits de parc públic, com en la resta d’àmbits privats, es mantindrà un 
nivell d’il·luminació pública molt baix i propi del sòl no urbanitzable. D’acord 
amb el que estableix la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn, es mantindran, al màxim possible, les 
condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, de la flora i 
dels ecosistemes, en general; i, en tot cas, s’evitaran els efectes de la 
contaminació lumínica en la visió del cel nocturn. 
Les característiques de l'enllumenat exterior nocturn, en cas de preveure'n en 
els projectes dels parcs públics, hauran de complir amb les determinacions de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, així com les del Reial decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07. 
2. Xarxes d’aigua i sanejament: atesa la condició de sòl no urbanitzable 
d’aquest àmbit, en el qual no es permeten noves edificacions per a habitatges i 
en què es preveu el trasllat de les famílies que habiten barraques en terrenys 
públics i l’enderroc d’aquestes, tampoc es preveuen noves xarxes de serveis 
d’aigua, sanejament, electricitat o altres serveis urbanístics. 
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Els projectes de les edificacions de serveis i equipaments dels àmbits de parc 
incorporaran els subministraments i instal·lacions necessàries d’acord amb 
l’emplaçament i necessitats, a partir de les xarxes d’aigua i sanejament 
existents. 
3. Abocaments d’aigües: d’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, queda 
prohibit, amb caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de 
productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o 
qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb 
l‘autorització administrativa prèvia. 
 
Article 17 Senyalètica 
L’Ajuntament elaborarà un projecte de senyalització unitari de direccions, 
serveis, elements naturals, patrimonials, etc. basat en criteris d’unitat, 
minimització de rètols i disseny acurat amb materials i colors discrets. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ – REGULACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PER A LA 
RECUPERACIÓ DE L’ESPAI NATURAL I EL PAISATGE 
 
Article 18 Àmbits d’intervenció per a la recuperació de l’espai natural i el 
paisatge 
1. En la resta de terrenys no destinats a l’ús públic de parc, amb independència 
del règim de propietat, i en el marc dels objectius de recuperació de la qualitat 
mediambiental i millora paisatgística, l’àmbit del Pla especial és objecte de 
subdivisió en els àmbits següents: 
a) Espais forestals (Codi gràfic 3) 
- Bosc de la Font de la Pólvora (Clau 3.1) 
- Bosc de la muntanya de les Pedreres (Clau 3.2) 
b) Espais de feixes (Clau 4) 
- Feixes de la Torre Gironella (Clau 4.1) 
- Feixes dels Caputxins (Clau 4.2) 
- Feixes de Vistalegre (Clau 4.3) 
- Feixes de les Creus (Clau 4.4) 
c) Espais de garriga (Clau 5) 
- Garriga dels Merlets (Clau 5.1) 
- Garriga del Calvari (Clau 5.2) 
- Garriga dels Caputxins – el Carme (Clau 5.3) 
2. Els límits dels diversos àmbits d’ordenació estan grafiats en els plànols 
d’ordenació d’aquest Pla especial. Les condicions de la regulació particular 
s’estableixen en els articles següents. 
3. D’acord amb el que estableix la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, es mantindran, al màxim 
possible, les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la 
fauna, de la flora i dels ecosistemes en general; amb un nivell d’il·luminació 
mínim necessari per als habitatges existents i, en tot cas, s’evitaran els efectes 
de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn. 
Les característiques de l'enllumenat exterior nocturn, en cas de preveure'n, 
hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, així 
com les del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
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Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
4. Els residus que es generin en el procés d'enderroc d'edificacions s'hauran de 
gestionar d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus, especialment 
pel que fa a la possible presència de residus de fibrociment, i la gestió 
específica. 
 
Article 19 Espais forestals (Clau 3)  
Comprèn aquells terrenys que el Pla especial atorga una destinació forestal, 
d’acord amb la legislació sectorial, i amb unes determinacions específiques 
adreçades a la conservació i la millora dels ecosistemes forestals propis 
d’aquest àmbit. Es prohibeix, específicament, la plantació d’espècies exòtiques 
invasores, tot donant compliment a allò que estableix el Reial decret 630/2013, 
de 2 d'agost, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores. 
L’ús i destí dels terrenys és el forestal, que s’adequarà a la regulació específica 
de cada subzona i que s’esmenta a continuació. 
Espais forestals – Bosc de Font de la Pólvora (Clau 3.1) 
1. Objectiu: terrenys on es mantindrà la cobertura arbòria sense perjudici de les 
clarianes existents. 
2. Vegetació: es preveu el bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines 
(Quercus ilex), amb presència d’altres espècies autòctones com el roure 
martinenc (Quercus humilis), l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita 
(Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) i el lledoner (Celtis australis), 
també, s’hi admetran. Pel que fa als pins, s’eliminaran els exemplars de pi 
blanc (Pinus halepensis) i pi pinastre (Pinus pinaster), mentre que el pi pinyer 
(Pinus pinea) s’hi mantindrà, sempre que es tracti d’exemplars de 10 o més 
metres d’altura. 
3. Usos: no s’admeten actuacions contràries a l’objectiu de manteniment i 
recuperació de la massa arbrada. Únicament, s’admetrà el passeig per aquells 
camins i senders, especialment, habilitats amb aquest fi. 
4. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
Espais forestals – Bosc de la muntanya de les Pedreres (Clau 3.2) 
1. Objectiu: terrenys on el Pla preveu actuacions de recuperació i manteniment 
de la massa arbrada. També, es preveu l’enderroc de totes les edificacions i la 
naturalització de l’àmbit. 
2. Vegetació: es preveu el bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines 
(Quercus ilex), amb presència d’altres espècies autòctones com el roure 
martinenc (Quercus humilis), l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita 
(Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) i el lledoner (Celtis australis), 
també, s’hi admetran. Pel que fa als pins, s’eliminaran els exemplars de pi 
blanc (Pinus halepensis) i pi pinastre (Pinus pinaster), mentre que el pi pinyer 
(Pinus pinea) s’hi mantindrà, sempre que es tracti d’exemplars de 10 o més 
metres d’altura. 
3. Usos: en aquests terrenys, no s’admetrà cap activitat que pugui incrementar 
la pèrdua de qualitat forestal o obstaculitzar-ne la recuperació. Únicament, 
s’admetrà el passeig per aquells camins i senders, especialment, habilitats amb 
aquest fi. 
4. Titularitat: la titularitat del sòl d’aquest àmbit podrà ser privada. 
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Article 20 Espais de feixes (Clau 4) 
Comprèn aquells terrenys agraris que el Pla especial preveu per a activitats 
agrícoles, bàsicament centrats en els cultius d’arbres fruiters i d’horta. 
Es prohibeix, específicament, la plantació d’espècies exòtiques invasores, tot 
donant compliment a allò que estableix el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, 
pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores. 
- Espais de feixes – Feixes de la Torre Gironella (Clau 4.1).  
1. Objectiu: Mantenir i potenciar l’ús d’hortes a totes les feixes. 
2. Vegetació: els elements arbrats seran, exclusivament, els fruiters, a més del 
lledoner (Celtis australis) i el freixe (Fraxinus angustifolia). 
3. Usos: Explotació de les activitats agrícoles. 
4. Construccions: es promourà, amb criteris d’integració paisatgística i 
racionalització en l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport 
a l’activitat. 
5. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
- Espais de feixes – Feixes dels Caputxins (Clau 4.2) 
1. Objectiu: potenciar l’ús agrícola a totes les feixes, amb fruiters o cereals. 
2. Vegetació: S’admetran tots els fruiters, el freixe (Fraxinus angustifolia), 
l’alzina (Quercus ilex), el suro (Quercus suber), el roure martinenc (Quercus 
humilis), l’om (Ulmus minor) i el lledoner (Celtis australis). El xiprer (Cupressus 
sempervirens), només, s’hi acceptarà si apareix vinculat a algun habitatge. 
3. Usos: agrícoles, cultiu de fruiters, cereals i horta 
4. Construccions: es promourà amb criteris d’integració paisatgística i 
racionalització en l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport 
a l’activitat. Per als habitatges existents, s’aplicarà el que estableix l’article 23 i 
següents d’aquesta normativa. 
5. Titularitat: la titularitat del sòl d’aquest àmbit podrà ser privada. 
- Espais de feixes – Feixes de Vistalegre (Clau 4.3) 
1. Objectiu: potenciar l’ús agrícola a totes les feixes, amb fruiters o cereals. 
2. Vegetació: s’admetran tots els fruiters, el freixe (Fraxinus angustifolia), 
l’alzina (Quercus ilex), el suro (Quercus suber), el roure martinenc (Quercus 
humilis), l’om (Ulmus minor) i el lledoner (Celtis australis). 
3. Usos: agrícoles, cultiu de fruiters, cereals i horta 
4. Construccions: es promourà, amb criteris d’integració paisatgística i 
racionalització en l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport 
a l’activitat. 
5. Titularitat: la titularitat del sòl d’aquest àmbit podrà ser privada. 
6. Patrimoni arqueològic: en les primeres explotacions de pedra de la part més 
propera a l’antic camp de futbol de Vista Alegre, se situa el jaciment 
arqueològic d’època romana “Pedrera de la Bohiga”, inventariat amb el núm. 
6221, al barri de Vista Alegre. Totes les actuacions que s’efectuïn dins d’aquest 
àmbit s’hauran de realitzar sota control arqueològic. 
- Espais de feixes – Feixes de les Creus (Clau 4.4) 
1. Objectiu: mantenir l’actual activitat agrícola, cultiu de l’olivera. 
2. Vegetació: l’olivera (Olea europaea) per al cultiu, i alzina (Quercus ilex) per a 
la vorada amb el sotabosc propi. 
3. Usos: agrícola, cultiu de l’olivera 
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4. Construccions: es promourà, amb criteris d’integració paisatgística i 
racionalització en l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport 
a l’activitat. 
5. Titularitat: la titularitat del sòl d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 
Article 21 Espais de garriga (Clau 5) 
Comprèn aquells terrenys amb formacions arbustives baixes, que el Pla 
especial valora per la contribució a la biodiversitat. El Pla els atorga una 
destinació forestal, ja que la garriga tendeix a evolucionar cap a boscos o 
màquies. Es prohibeix, específicament, la plantació d’espècies exòtiques 
invasores, tot donant compliment a allò que estableix el Reial decret 630/2013, 
de 2 d'agost, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores. 
La regulació específica per a cada subzona serà la següent: 
- Espais de garriga – Garriga dels Merlets (Clau 5.1) 
1. Objectiu: terrenys on el Pla preveu la maduració i consolidació de la garriga. 
2. Vegetació: garriga poc o molt esclarissada formada pel garric (Quercus 
coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’aladern (Rhamnus alaternus), la 
lleteresa (Euphorbia characias), el matapoll (Daphne gnidium), l’argelaga 
(Genista scorpius), l’esparraguera boscana (Asparagus acutifolius), la roja 
(Rubia peregrina), l’arítjol (Smilax aspera), el roser (Rosa sp.), l’espinavessa 
(Paliurus spina-christi) o el llistó (Brachypodium retusum), entre altres espècies. 
L’estrat arbori hi ha de ser més aviat escàs. 
3. Usos: únicament, s’admetrà el passeig per aquells camins i senders, 
especialment, habilitats amb aquest fi. 
4. Titularitat: la titularitat del sòl d’aquest àmbit serà pública. 
- Espais de garriga – Garriga del Calvari (Clau 5.2) 
1. Objectiu: deixar evolucionar, de forma natural, el paisatge existent, entre la 
màquia i la brolla, així com netejar l’àmbit de construccions i restituir l’estat 
natural del terreny.  
2. Vegetació: formada per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’argelaga 
(Genista scorpius), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i d’algun 
exemplar de marfull (Viburnum tinus).  
3. Usos: únicament, s’admetrà el passeig per aquells camins i senders 
especialment habilitats amb aquest fi. 
4. Titularitat: la titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
- Espais de garriga – Garriga dels Caputxins – el Carme (Clau 5.3) 
1. Objectiu: permetre l’evolució de la garriga, i netejar l’àmbit de construccions, 
vialitat sense ús i bosquetons de pi blanc (Pinus halepensis). 
2. Vegetació: formada per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’argelaga 
(Genista scorpius), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i d’algun 
exemplar de marfull (Viburnum tinus). Serà, especialment, valorada la 
presència d’algun exemplar de suro (Quercus suber) i d’alzina (Quercus ilex). 
3. Usos: únicament, s’admetrà el passeig per aquells camins i senders 
especialment habilitats amb aquest fi. 
4. Titularitat: la titularitat del sòl d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 
CAPÍTOL SISÈ – RÈGIM D’ÚS, REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ i MESURES 
D’INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE DE LES FINQUES NO DESTINADES A 
PARC PÚBLIC 
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Article 22 Definició i règim d’ús de les finques no destinades a parc públic 
Comprèn aquelles finques que no es consideren necessàries per a la 
conformació dels àmbits de parc públic, però que, per la ubicació i valor 
ambiental dins d’aquest àmbit, cal que s’adeqüin a les condicions de 
preservació ambiental i adequació paisatgística d’aquest espai obert que 
configura la muntanya de les Pedreres. 
Atesa la finalitat i l’elevat interès ambiental dels terrenys qualificats com a 
espais de bosc i espais de garriga, s’admetran, únicament, en aquests àmbits, 
els usos propis de la naturalesa rústica d’aquests terrenys, i no s’admetran 
altres usos, ni cap tipus d’edificació, instal·lació, tanques o apilament de 
material aliens a la naturalesa rústica, llevat de les xarxes d’infraestructures i 
serveis públics. 
En els àmbits qualificats com a espais de feixes, i d’acord amb la legislació 
urbanística vigent, es permetran els usos i les construccions lligades a l’activitat 
agrícola, ramadera i d’explotació dels recursos naturals. Dins d’aquestes 
activitats, es considera com a prioritària la recuperació de les feixes de conreu, 
amb plantacions de fruiters, plantes medicinals o aromàtiques, agricultura 
ecològica, horta... o similar, així com instal·lacions per a la cria de cavalls i 
hípica o altres animals, que puguin ser complementàries a les activitats de 
turisme rural, educació en el lleure, educació ambiental, activitats artesanals, 
artístiques o restauració. 
Atesa la dimensió escassa de les finques susceptibles d’activitat agrícola, i les 
condicions de preservació ambiental d’aquest indret, no es permetran noves 
edificacions d’habitatge. 
Els habitatges existents inclosos en el Catàleg de masies i cases rural que 
s’acompanya en aquest expedient, es regulen, amb caràcter general, en els 
articles 23 i següents d’aquesta normativa. 
D‘acord amb la legislació urbanística vigent, s’admetran, també, en aquests 
àmbits qualificats com a espais de feixes, les actuacions específiques 
necessàries per a destinar-les a activitats o equipaments d’interès públic de 
caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural. Les construccions o instal·lacions destinades a 
aquestes actuacions específiques d’interès públic seran les mínimes 
imprescindibles per a l’ús de què es tracti. L’autorització d’obres per a aquest 
projectes d’actuacions específiques d’interès públic haurà de seguir el 
procediment establert a l’article 48 de la Llei d’urbanisme. 
 
Article 23 Regulació de l’edificació. Catàleg de masies i cases rurals 
1. Les masies o cases rurals presents dins de l’àmbit d’aquest Pla especial, i 
que es reconeixen als efectes del establert a l’art. 47.3 de la Llei 3/2012 de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, són: cal Carboner, can 
Batlletines, ca la Pilar i les Rohigues. Aquestes masies estan incloses en el 
Catàleg de masies i cases rurals que s’acompanya com a annex 1 d’aquest Pla 
especial, i vénen localitzades en el plànol 09- Intervencions sobre l’edificació i 
la propietat. 
2. Aquest catàleg de masies i cases rurals incorpora, també, a més de les 
quatre masies esmentades abans, les fitxes de la resta d’habitatges 
preexistents en aquest àmbit, de construcció més recent, amb finques 
d’escassa dimensió i no vinculats a una explotació agrícola o forestal. En 
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aquests habitatges preexistents, serà d’aplicació el règim establert a la 
disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme (D. 305/2006 
de 18 de juliol). 
3. En cap cas, dins aquest catàleg, no s’incorporen les edificacions i habitatges 
existents situats sobre terreny públic o privat, que es destina, en aquest Pla 
especial de les Pedreres, a parc públic, i que es considera, per tant, en situació 
de fora d’ordenació. Tal com estableix l’article 9 d’aquesta normativa, per a 
aquestes edificacions amb habitatges en situació de fora d’ordenació, 
l’Ajuntament elaborarà i aprovarà un programa específic (“Programa social de 
Les Pedreres”) per al reallotjament de les famílies afectades, amb l’eradicació 
de les barraques i edificacions il·legals situades sobre terrenys públics. 
 
Article 24 Condicions d’edificabilitat i ús per a les masies i cases rurals 
1. Masies i cases rurals: d’acord amb l’article 47.3.a de la Llei 3/2012, en les 
masies i cases rurals, s’admeten les obres de reconstrucció i rehabilitació, per 
tal de facilitar la implantació de l’ús d’habitatge o altres admesos en la legislació 
vigent i aquesta normativa. 
S’admetrà, a més, en cas necessari, l’ampliació de fins un 20% addicional de la 
superfície construïda del volum principal, que s’indica a la fitxa corresponent. 
Les ampliacions permeses es realitzaran sota el principi de la integració en el 
conjunt preexistent i no podran alterar, substancialment, les característiques 
tipològiques de l’edificació. 
L’autorització d’obres per a aquestes edificacions existents incloses dins del 
Catàleg de masies, i que compleixen els requisits de l’article 47.3 de la Llei 
d’urbanisme, haurà de seguir el procediment que determina l’article 50 de la 
Llei d’urbanisme. 
2. Altres habitatges existents: per a la resta d’habitatges preexistents inclosos 
dins de les fitxes del Catàleg, s’admetrà, únicament, el règim d’obres establert 
en la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
3. Nous habitatges: atesa la dimensió escassa de les finques susceptibles 
d’activitat agrícola, i les condicions de preservació ambiental d’aquest indret, no 
es permeten nous habitatges en tot l’àmbit del Pla especial. 
4. Aigua i sanejament: atesa la condició de sòl no urbanitzable d’aquest àmbit, 
no es preveuen noves xarxes d’aigua, sanejament o altres xarxes de serveis 
públics. Els habitatges existents que no estiguin endollats a les xarxes 
públiques d’aigua i sanejament, hauran de connectar i adaptar-se a la xarxa 
existent o, en un altre cas, garantir l’idoneïtat dels serveis propis. 
En el cas que els aprofitaments d’aigua procedeixin de pous, hauran de 
regularitzar la situació davant l’Organisme de la Conca (en cas de no disposar 
de Resolució). En tot cas, s’aplicarà el que estableix el RDPH, i el RDL 1/2001 
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües 
5. Abocaments d’aigües: d’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “queda 
prohibit, amb caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de 
productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o 
qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb 
l’autorització administrativa prèvia”. 
6. Enderrocs: els treballs d’enderrocs, retirada de deixalles, runes i altres 
elements contaminants s’adequaran a la normativa vigent en matèria de 
residus. 
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Article 25 Condicions estètiques, materials i colors 
Les obres de rehabilitació o ampliació de les masies i cases rurals o altres 
habitatges preexistents respectaran la tipologia tradicional, mantenint una 
volumetria simple i compacte amb un volum principal predominant, amb altres 
agregats a ell, de manera que el conjunt presenti una configuració, 
inequívocament, unitària. 
Les façanes seran de cares planes i verticals, amb un caràcter unitari on 
prevaldran els paraments opacs sobre les obertures. No s’admeten els cossos 
voladissos. 
L’alçària que correspon a l’edificació és la de l’edifici existent. El volum de les 
possibles ampliacions no sobrepassarà, en alçària, la línia de la coberta de 
l’edifici existent. 
Cobertes: s’utilitzarà la teula aràbiga característica de la zona. El pendent no 
podrà superar el 30%. La volada de les cobertes en relació amb els paraments 
verticals exteriors tindrà, com a màxim, una longitud de 0,50 m. Les 
barbacanes i ràfecs de coberta utilitzaran la forma i els materials de 
l’arquitectura tradicional. 
No s’admeten terrats plans ni cobertes mansardes, llevat que siguin existents. 
Excepcionalment, s’admetran terrats plans incorporats al volum, per tal de 
minimitzar l’impacte visual dels elements d’instal·lacions tècniques. 
Materials: s’utilitzarà, preferentment, la maçoneria de pedra de la zona o 
l’arrebossat dels murs (preferentment, amb morter de calç i sorra amb adició de 
colorant) Els acabats amb materials de pedra seguiran els sistemes 
tradicionals, amb juntes planes de colors terrosos. 
No es permetrà l’obra vista de fàbrica de materials ceràmics o de blocs de 
formigó per arrebossar, ni materials brillants. 
El color de les façanes, quan no estiguin formades per pedra vista, adoptarà la 
tonalitat de colors ocres i terrosos, i no s’admet el color blanc. 
 
Article 26 Condicions per a les construccions lligades a l’activitat agrícola dins 
de l’àmbit qualificat com a espais de feixes 
Atesa l’escassa dimensió de les propietats i terrenys destinats a l’explotació 
agrícola, només, s’admetran els coberts de petites dimensions necessaris per a 
l’explotació. L’autorització d’aquests coberts quedarà condicionada a la 
justificació de la necessitat per a l’explotació agrícola, amb la determinació del 
tipus de cultiu o fruiters a què va destinat, i que, en cas de l’abandonament 
d’aquesta activitat, haurà de ser enderrocat i reposat el terreny a l’estadi 
original. No s’autoritzaran coberts agrícoles en finques de dimensions inferiors 
a 2.000 m², excepte en el cas del destí a horts. 
Els tancaments laterals necessaris dels coberts seran de fusta, i la coberta de 
teula àrab o planxa de color vermellós o torrat, i s’adequaran a les condicions i 
característiques que fixi l’Ajuntament, en cada cas. 
Per a les finques que es destinin a hort, l’Ajuntament podrà autoritzar el cobert 
o coberts necessaris per al bon funcionament. En aquest cas i per a cada finca, 
per a la qual es vulgui sol·licitar l’autorització de coberts, es presentarà un 
projecte d’adequació per a horts, amb la posició i característiques dels coberts 
de 1,2x1,2 m², que s’agruparan amb un màxim de 4, i que s’hauran d’adequar a 
les característiques formals, materials i color que determini l’Ajuntament. 
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Article 27 Murs de pedra 
Es mantindran i es recuperaran els murs de pedra existents, atès l’interès que 
representen en la conformació del paisatge d’aquest àmbit. 
L’ampliació o conformació de nous murs mantindrà les característiques 
constructives i formals dels murs existents. 
 
Article 28 Tanques 
1. Les tanques de les finques configuren i condicionen, en gran mesura, el 
paisatge dels espais oberts. La regulació normativa en aquest Pla especial té 
com a finalitat evitar un tancament excessiu de les visuals del paisatge, la qual 
cosa comportaria una incidència negativa en la percepció i gaudi d’aquest 
paisatge obert. 
Ateses les característiques d’aquest àmbit d’espais oberts, les tanques es 
configuraran, preferentment, de tipus cinegètic, per a permetre el pas de la 
fauna al seu través, amb una alçària d’1,20 m, i que seguiran el pendent del 
terreny. Aquestes tanques de tipus cinegètic podran conformar-se amb 
muntants de fusta i dos travessers del mateix material, o amb muntants de 
granet o “pedra de Girona” i tres cables d’acer com a travessers. 
2. S’admetran, també, tanques massisses de pedra fins a una alçària d’1 m, i 
per sobre de la qual es podrà col·locar una tanca de filat metàl·lic amb 
vegetació d’enfiladisses que se situaran per la part exterior, fins a assolir un 
màxim total d’1,80 m d’alçària. Aquestes tanques seran, preferentment, 
inclinades seguint el mateix pendent de terreny, i en cas d’escalonament de 
diferents trams, la part massissa no superarà, en el punt de major alçària, 1,40 
m. 
L’Ajuntament podrà autoritzar, puntualment, major alçària de les establertes 
anteriorment per raons justificades d’adaptació al pendent i morfologia del 
terreny, i limitar, en tot cas, les alçàries del mur massís a les mínimes 
necessàries per a garantir la funcionalitat. 
3. En cas de tanques per a explotacions ramaderes, s’adequaran a les 
necessitats funcionals d’aquestes, i s’admeten tanques amb filat metàl·lic amb 
les condicions i les mesures d’integració paisatgística adients, en cada cas, que 
fixi l’Ajuntament, per a millorar la percepció en la visió del paisatge circumdant. 
4. Les tanques que donin a les vies o camins de la xarxa viària fixades en 
aquest Pla especial (plànol 10-Mobilitat – xarxa viària) mantindran les 
separacions següents: 
Les tanques que donin a la via bàsica de pas de vehicles se separaran un 
mínim de 5 metres de l’eix de la via. 
Les tanques que donin a la via designada com de pas de vehicles, amb prioritat 
de bicicletes, se separaran un mínim de 4 metres de l’eix de la via. 
Les tanques que donin a la resta de camins per a vianants se separaran un 
mínim de 2 metres de l’eix del camí. 
5. Per a les tanques existents, l’Ajuntament podrà fixar les mesures adients, 
adequació de materials, revegetació, d’enderroc parcial o total, o altres..., per 
adequar les dimensions i característiques a la normativa establerta aquí, i als 
criteris d’adequació i percepció del paisatge obert d’aquest Pla especial. 
 
Article 29 Parcel·lació i divisió de finques 
D’acord amb la legislació urbanística vigent, queden prohibides les 
parcel·lacions urbanístiques, així com la divisió i la segregació de les finques 
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existents. En les masies catalogades de superfície superior a 300 m², s’admet 
la divisió horitzontal de la propietat amb un màxim de 2 habitatges, i sempre 
que no s’alterin les característiques originals de l’edificació, respectant el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original. 
En cap cas, aquesta divisió no podrà alterar els accessos ni la topografia del 
conjunt de l’edifici existent, ni compartimentar o malmetre les característiques 
de l’espai exterior. 
 
Article 30 Protecció del medi natural i el paisatge 
El Pla especial preveu protegir i, en el seu cas, restaurar el medi natural i el 
paisatge de tot l’àmbit del Parc de les Pedreres, tant a dins de les propietats 
públiques com a les privades. 
A fi de protegir la imatge i la qualitat del paisatge en els diferents àmbits 
d’intervenció, l’Ajuntament vetllarà perquè les intervencions en l’edificació o ús 
del sòl no desvirtuïn, ni incideixin, negativament, en el paisatge. A aquest 
efecte, es prohibeixen, de forma general, aquelles construccions, tanques, 
edificacions auxiliars (encara que siguin provisionals), cartells o instal·lacions 
que, pels materials, volum, colors o baixa qualitat puguin incidir, negativament, 
en la percepció de la imatge de l’entorn on se situïn. Tampoc, no seran 
admesos els anivellaments, desmunts o moviments de terres, que comportin 
una alteració negativa del paisatge i que no tinguin associades mesures 
d’integració paisatgística adients. 
L’Ajuntament podrà fixar, a posteriori, les mesures correctores adients en cada 
cas, per a la restauració del medi o el paisatge alterat, i l’execució subsidiària 
de les actuacions de restauració amb càrrec a la propietat, en el seu cas, i a les 
sancions corresponents. 
 
Article 31 Mesures per a l’adequació i integració paisatgística de les 
edificacions o instal·lacions ja existents dins les finques privades 
Per a les edificacions existents, tanques, instal·lacions, apilament de materials, 
o altres actuacions que incideixin, negativament, en la percepció del paisatge, 
l’Ajuntament podrà fixar, per a cada propietat, les condicions i actuacions 
necessàries per a l’adequació i integració paisatgística, i que poden assolir 
actuacions d’enderroc o eliminació d’obres, instal·lacions i apilaments no 
autoritzats, enderroc i/o refeta de tanques, eliminació i/o reposició de materials 
d’acabat, colors, plantacions o altres. 
 
Article 32 Conservació de finques. Tala i replantació d’arbrat 
Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició 
de les propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota 
els imperatius derivats dels principi d’utilització racional dels recursos naturals i 
dins dels límits establerts a la legislació sectorial aplicable, i en les condicions 
fixades en aquest Pla especial. 
La propietat de les finques les haurà de conservar en un estat que en garanteixi 
la seguretat, la neteja i les condicions d’adequació forestal o agrícola, segons el 
cas, fixades en el “Pla de gestió forestal i foment de l’activitat agrícola, per a la 
recuperació de la coberta vegetal i la restauració del paisatge de les Pedreres”, 
així com el manteniment en les condicions que es determinin en aquest. 
La tala d’arbres necessitarà l’autorització municipal i, en tots els casos, la 
petició s’acompanyarà d’un plànol a on s’ubiquen l’arbrat existent, els afectats 
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per la tala i els de nova replantació. S’admetrà, únicament, la tala i plantació 
dels arbres d’acord amb els criteris i espècies determinades en aquest Pla 
especial per a cada àmbit. 
 
CAPÍTOL SETÈ – EDIFICACIONS D’INTERÈS HISTORICOARTÍSTIC I 
ALTRES BÉNS CATALOGATS 
 
Article 33 Edificacions catalogades d’interès historicoartístic. Altres béns 
d’interès patrimonial 
1. Edificacions catalogades: el Pla especial de protecció del patrimoni de 
Girona i el catàleg del patrimoni historicoartístic, aprovats per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona inclou, dins dels edificis catalogats, la Torre 
de defensa Alfonso XII (codi G-16). Aquesta es l’única fortificació de defensa 
militar que queda dempeus de les que dominaven la part est de la ciutat, i 
situades en aquesta muntanya de les Pedreres. Qualsevol intervenció en 
aquesta edificació se subjectarà als criteris i nivells de protecció establerts en el 
catàleg esmentat. 
2. Patrimoni arqueològic: en les primeres explotacions de pedra de la part més 
propera a l’antic camp de futbol de Vista Alegre, se situa el jaciment 
arqueològic d’època romana “Pedrera de la Bohiga”, inventariat amb el núm. 
6221, en el barri de Vista Alegre. L’any 1964, s’hi localitzaren fragments de 
ceràmica romana, i alguns investigadors (Nolla i Casas 1984) apunten la 
possibilitat de l’explotació d’aquestes pedreres de pedra nummulítica des 
d’època molt reculada, (Segle-I) i les muralles romanes estarien construïdes 
amb aquest material. 
Qualsevol actuació que s’efectuï dins d’aquest emplaçament, que abasta la part 
baixa de l’àmbit del Parc del Palco dels Sastres i de l’àmbit de les Feixes de 
Vista Alegre, s’haurà de realitzar sota el control arqueològic. 
3. Altres béns d’interès patrimonial: el Pla especial incorpora, com a altres béns 
d’interès patrimonial, pel valor històric en els esdeveniments que van conformar 
la vida de la ciutat, les restes de les edificacions de defensa militar, que es 
localitzen en la part alta de la muntanya de les Pedreres dins del terreny previst 
com a espai de parc públic (Parc dels Caputxins). 
Aquestes restes de les fortificacions militars, caldrà incloure-les dins del 
projecte del Parc dels Caputxins, i preveure’n la neteja, la recuperació i la 
visualització, per tal de facilitar el reconeixement i la divulgació de la contribució 
a la història de la formació de la ciutat. Aquestes restes arquitectòniques estan 
grafiades en el Plànol 08 – “Àmbits d’intervenció” dins de l’àmbit del “Parc dels 
Caputxins” Clau 4.3. i la relació és la següent: 
- Fort dels Caputxins i l’antic convent dels Caputxins 
- Fortí (reducte) de la Reina Anna. 
- Fortí (reducte) del Condestable 
L’excavació posterior de les diferents restes d’aquestes fortificacions militars, 
túnels, fossars, dipòsits, etc. s’efectuarà en fases posteriors a la posta en 
funcionament del Parc dels Caputxins, d’acord amb els diferents programes 
d’excavació que s’estableixin en cada moment. 
 
Article 34 Elements vegetals catalogats 
La modificació del Pla especial de protecció del patrimoni Annex-2 Elements, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, inclou els elements 
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vegetals catalogats al municipi, dels quals els arbres següents formen part de 
l’àmbit d’aquest Pla especial: 
- Lledoner 1 les Pedreres (codi V-39) 
- Lledoner 2 les Pedreres (codi V-40) 
- Lledoner 3 les Pedreres (codi V-41) 
- Lledoner les Pedreres (codi V-42) 
- Pi a les Pedreres (codi V-43) 
- Alzina 1 a prop del Polvorí (codi V-44) 
- Alzina 2 a prop del Polvorí (codi V-45) 
- Alzina 3 a prop del Polvorí (codi V-46) 
- Alzina 4 a prop del Polvorí (codi V-47) 
La ubicació d’aquests elements vegetals catalogats es grafia en el plànol 6. 
“Unitats de paisatge i substrats vegetals”. Els criteris i nivells de protecció 
descrits del catàleg esmentat són de compliment obligatori. 
 
CAPÍTOL VUITÈ – MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
FORESTALS 
 
Article 35 Prevenció d’incendis forestals 
A les zones properes a les àrees urbanes, nuclis de població i edificacions 
aïllades amb ús residencial, encara que estiguin fora d’ordenació, seran 
d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis contemplades a la Llei 
5/2003,“de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana”, segons el redactat modificat 
per l’article 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives financeres i del sector públic, especialment pel que fa referència 
a la franja exterior de protecció de 25 metres d’amplada, com a mínim, que 
quedaran lliures de vegetació seca, amb la massa arbòria aclarida i que 
s’adequarà a les característiques que s’estableixin pel reglament. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Pla de seguiment 
S’haurà d’elaborar un informe de seguiment als 5 anys a partir del 
desenvolupament del Parc de les Pedreres, per tal d’avaluar l’evolució del 
medi, la connectivitats amb espais exteriors i possibles efectes ambientals 
identificables. El pla de seguiment incorporarà les mesures ambientals 
necessàries per a millorar els aspectes detectats. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITORIA 
Usos existents i compatibles en finques afectades per l’expropiació 
Els usos existents i compatibles situats en finques afectades per l’expropiació 
es podran mantenir fins que aquesta es faci efectiva. Aquesta admissió o 
compatibilitat d’ús no eximeix de l’obtenció de les autoritzacions legals 
pertinents, ni comporta cap autorització d’activitat implícita. 
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