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1. MEMÒRIA 

1. Antecedents. 
El Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser 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. L’Ajuntament va publicar en la seva integritat aquest text normatiu en el BOP del dia 14 
d’abril de 2003 i posteriorment, en sessió de data 9 de febrer de 2006, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al text refós de les normes de planejament 
general, que es va publicar íntegrament en el DOGC 4618 de 21 d’abril de 2006. 
 
El PGOU va delimitar a l’àrea de l’Avellaneda una Unitat d’Actuació d’us residencial de baixa 
densitat UA 82 – Avellaneda. El 7 de maig de 2002, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el projecte d’urbanització de la UA Avellaneda, les obres d’urbanització del qual 
van ser rebudes per l’Ajuntament el 15 de setembre de 2006. El 30 d’abril de 2003, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària. En aquest 
temps no s’ha sol·licitat a llicència d’obres d’edificació. 
  
El febrer de 2008 es va presentar el document de Objectius i propòsits generals del Plans 
directors urbanístics de les Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya que Inclou el 
sector Avellaneda. 
 
 

2. Naturalesa, objecte i abast de la modificació. 
Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla General 
d’ordenació urbana de Girona en resposta a les necessitats d’habitatge assequible amb la 
delimitació d’un nou sector de pla de millora urbana per la seva incorporació dins el programa 
ARE. 
 
El seu abast és la delimitació d’un nou àmbit discontinu de PMU, localitzats majoritàriament 
en sòl urbà (SU) completat amb la inclusió de sòl actualment classificat de sòl no urbanitzable 
(SNU), permetent la planificació dels habitatges i dotant d’equipaments aquesta nova 
ocupació.  
 
 

3.Conveniència i oportunitat 
En el marc del DL 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, el 
govern de la Generalitat de Catalunya aprovava un paquet de mesures amb l’objectiu de dotar 
les administracions catalanes d’instruments per tal d’obtenir, de manera immediata, sòl per a 
la construcció d’habitatge assequible donant resposta a les disposicions establertes al Pacte 
Nacional per a l’Habitatge. Amb aquest objectiu es crea el programa de les Àrees residencials 
estratègiques que esdevenen un dels instruments per tal de posar a l’abast dels ciutadans 
nou habitatge assequible. El dèficit d’habitatge protegit i la demanda prevista segons el Pacte 
Nacional per a l’Habitatge, fan que aquestes necessitats no es puguin cobrir únicament amb 
la utilització dels mecanismes ordinaris de transformació del sòl previstos als planejaments 
generals municipals. És per això que s’estableix un nou procediment per qualificar sòl per a 
usos residencials mitjançant l’elaboració de 12 plans directors urbanístics que permetran 
desenvolupar àrees residencials estratègiques de nova creació a diferents municipis de 
Catalunya, cosa que suposarà la construcció de més de 90.000 nous habitatges. 
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El municipi de Girona no disposa de sòl urbanitzable sense executar, apte per el 
desenvolupament d’aquest programa. No obstant, atenent a la importància i conveniència del 
mateix, s’han identificat dues àrees en fase de transformació, on des d’aquesta perspectiva 
cal replantejar els usos i tipologies resultants dels paràmetres d’ordenació determinats pel 
PGOU vigent. Aquestes àrees corresponen a les zones residencials de l’antiga UA Avellaneda 
i PMU c. Aragó juntament amb els sistemes associats, i els sòls per usos terciaris del vigent 
PPU Mas Marroc, amb els sistemes associats. 
  
És en aquest marc, que el municipi de Girona proposa la delimitació d’aquest nou pla de 
millora urbana Avellaneda – c. Aragó, per la seva transformació com a ARE dins el 
incorporació dins que passaria a formar part d’aquestes noves àrees residencials 
estratègiques amb la voluntat de contribuir a l’increment  d’habitatge assequible  

 
 

4. Situació i àmbit. 
El sector està situat al sud de Girona, a l’entorn dels recents creixements residencials de La 
Pabordia i Camp de la Coma, prop de la rotonda de Mas Gri. És un sector discontinu amb 
àmbit delimitat als plànols d’ordenació que està conformat per tres polígons. Es descriuen de 
nord a sud. 
 
El tercer primer àmbit,  està situat a la banda nord de la C-65, i està delimitat al nord pel carrer 
Riu Cardener, a l’oest per un sistema d’equipaments administratiu, a l’est pel carrer Mas 
Aragai i al sud per un sistema de places, parcs i jardins urbans (clau C1). Ocupa una 
superfície de 14.256 m2. 
 
El segon està situat entre el front comercial de la carretera Barcelona a l’oest, el carrer 8 de 
Març de l’àrea comercial pendent d’edificar de Can Turon al nord, els boscos de l’Avellaneda 
a l’est i el carrer Aragó al Sud, amb una superfície de 57.460,10 m2. La seva major part és sol 
urbà consolidat de l’actual UA Avellaneda, ampliat amb el sector de sòl urbà no consolidat del 
PMU carrer Aragó i amb sòl no urbanitzable a l’est i sudest. 
 
El tercer, situat al límit sud del sòl urbà, entre el carrrer Balears i el SNU, a l’est de la carretera 
Barcelona de 6.224 m2. Es correspon amb el sistema d’equipaments de l’actual UA 
Avellaneda. 
 
La superfície total de l’àmbit discontinu  de la modificació és de 77.940,10 m2. 
 
 

5. Formulació i tramitació. 
La present modificació del Pla General està promoguda per l’Ajuntament de Girona, d’acord 
amb l’establert a l’art. 74 del TRLU. 
 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix  
la disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU 
 
La seva tramitació queda regulada pels arts. 78 i 83; 95 del DL 1/2005 TRLU i 19 i disp. 
addicional única del DL 1/2007 MUMU. 
 
 

6. Marc urbanístic i legal  
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de 
Sòl, i per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’Urbanisme, el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament i 
reglament i el decret 1/2007 de 16 d’octubre pel qual s’aproven les mesures urgents en 
matèria urbanística. 
  
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 el seu text refós conformat per la CTU de 
Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 
 
 

7. Estructura de la propietat, usos del sòl i estat de l’edificació.  
Els terrenys inclosos en el primer polígon (carrer Cardener) tene una pendent suau, disposen 
d’accés rodat i serveis urbanístics i estan mínimament tractats pel seu destí a sistema 
d’espais lliures. Són de titularitat municipal. 
 
Els terrenys inclosos en el segon poligon del sector, provinents de la unitat d’actuació 
l’Avellaneda delimitada pel text refós del PGOU vigent han estat urbanitzats recentment i 
tenen tots els serveis tot i no estar encara edificades. Són terrenys amb una pendent suau 
cap a l’oest. A l’est, els terrenys pugen d’una forma més sobtada i estan ocupats per un bosc 
d’alzines. Els sols no urbanitzables incorporats per aquesta banda tenen aquestes mateixes 
característiques, pendent i massa arbória. Enclavat en aquest polígon, hi ha 6 parcel·les 
incloses dintre el PMU Carrer Aragó pendent de desenvolupar, ocupades per edificacions 
velles destinades a habitatge, en un acceptable estat de conservació. 
 
L’estructura de la propietat s’ha grafiat als plànols número 3a i 3b. Consta de 15 parcel·les 
privades en sòl urbà, 4 parcel·les rústiques (SNU)  4146401 i sòl de propietat municipal 
destinat a sistema viari, d’espais lliures i equipaments. 
 
 

8. Planejament vigent. 
El règim del sòl inclós en el sector d’acord amb el planejament vigent es detalla als quadres 
adjunts: 
 
 
PA 82 - AVELLANEDA   Règim del sòl Sòl urbà consolidat 
   Planejament derivat  Innecessari 
   Reparcel·lació  Inscrita 
   Urbanització  Rebuda 
      
      
Qualificació Sòl  Usos Sostre  
Zona ed. Filera (1.3)          7.821,00             6.160,00    
Zona ed. Oberta (1.2)         6.600,00           4.200,00    
          4.071,00           2.800,00    
           2.800,00             2.800,00    
Total zones apr priv 47,39%      21.292,00   Res lliure      15.960,00    
Equipaments (E) 13,85%        6.224,00      
Espais lliures (C.1) 21,46%        9.644,00      
Viari (A.2) 17,30%        7.771,37      
Total sistemes 52,61%      23.639,37      
 Total Polígon inclós 100,00%      44.931,37           15.960,00    
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PMU - CARRER ARAGÓ   Règim del sòl Sòl urbà no consolidat 
   Planejament derivat  pendent 
      
Qualificació Sòl   Usos Coef brut Sostre 
Sòl apr priv màxim 82,26%        2.346,00   Residencial        2.224,00    
Sistemes (Viari) 17,74%           506,00         
 Total Sector 100,00%        2.852,00             0,78          2.224,00    
      
      
      
SISTEMA DE PLACES PARCS I JARDINS URBANS C CARDENER Sòl urbà con solidat 
      
Qualificació Sòl      
Espais lliures (C.1) 100,00%      14.256,00      
      
      
SÒL NO URBANITZABLE         
      
Qualificació Sòl      
Zona forestal (10) 52,42%        8.335,92      
Boscos urbans (C.2) 32,83%        5.220,29      
Viari (A.2) 14,74%        2.344,52      
Total sistemes 47,58%        7.564,81      
 Total Sector 100,00%      15.900,73      
      
      
RESUM VIGENT           
      
  Sòl   usos   Sostre 
Zones SU apr privat        23.638,00   Residencial       18.184,00    
Zones SNU apr privat          8.335,92   Forestal     
Total zones apr privat 41,02%      31.973,92         18.184,00    
      
C.1        23.900,00      
C.2         5.220,29      
E         6.224,00      
Viari        10.621,89      
Total sistemes 58,98%      45.966,18      
      
Total 100,00%      77.940,10           18.184,00    
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9. Objectius i criteris de la modificació. 
 
Els objectius i criteris de la modificació són: 

- subvenir els dèficits de sòl d’ús residencial 
- fer efectiu el dret  de la ciutadania a una habitatge digne i adequat 
- Atesa la seva situació i entorn, reconsiderar les tipologies unifamiliars resultants dels 

paràmetres d’ordenació del planejament vigent per incrementar la intensitat d’ús 
d’aquesta àrea amb la seva transformació a tipologies plurifamilars amb una utilització 
més sostenible del territori. 

- Assegurar un mínim de diversitat d’usos especialment el comerç de proximitat 
- Dotar el barri d’un equipament docent (IES). 
- Implantar el nou creixement en la millor relació amb l’entorn tant el bosc de 

l’Avellaneda com els teixits de l’antic barri del’Avellaneda i el front comercial de la 
carretera Barcelona. 

 
  
 

10. Proposta de modificació  
 
La modificació delimita un sector discontinu amb 3 sub-àmbits 
 
A l’avellaneda es situa la transformació de l’actual ús unifamiliar proposant uns paràmetres 
bàsics pel sector per un barri de densitat mitjana, amb comercial en plantes baixes i ben dotat  
d’espais lliures. La ordenació resultant del planejament derivat ha de buscar la millor relació 
amb l’entorn tant el bosc de l’Avellaneda com els teixits de l’antic barri del’Avellaneda i el front 
comercial de la carretera Barcelona. Es preveu una ampliació de l’àmbit amb la incorporació 
del SNU per completar l’illa de l’extrem est de l’antic barri de l’Avellaneda, amb tipologies 
unifamiliars, per completar l’ordenació i oferir possibilitats en la gestió del sector, especialment 
en relació al tractament dels habitatges de l’actual PMU carrer Aragó. 
 
L’ordenació resultant considerarà l’aprofitament màxim de la urbanització executada. En 
aquest sentit i indicativament, la proposta la identifica com a xarxa viària, en traç discontinu i 
amb la calu entre parèntesi. 
 
L’ambit del nord, es delimita en un punt central dels barris del sud de la ciutat per la dotació 
d’un centre docent (IES). 
 
L’àmbit de més al sud, que forma una cunya dins el SNU ja prové de l’actual UA Avellaneda i 
es proposa la seva qualificació com a sistema d’espais lliures. 
 
La delimitacio del sector pel seu desenvolupament com a ARE suposa el compliment dels 
paràmetres fixats en l’art. 19 del  DL 1/2007 MUMU: densitat mitjana mínima de 50 hab / ha, 
mínim del 50 % d’habitatge protegit, integració en la xarxa urbana preexistent o prevista i 
connexió al transport públic. 
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11. Quadre resum de superfícies 
 
Proposta Sector PMU Avellaneda - C Aragó       
       
Zones d'AP  Sòl       Sostre núm. Hab.
1.4     Lliure 50%    19.800,00    248
    preu conc cat 20%     7.920,00    99
    preu conc 10%     3.960,00    59
    protecció 20%     7.920,00    117
    Total residencial 100%    39.600,00    523
      Comercial       4.400,00      
 30,00%      23.382,03        44.000,00     
Sistemes        
Equipaments 22,13%      17.250,00       
Espais lliures 37,36%      29.120,29       
Viari         
 70,00%      54.558,07       
   Us global Coef ed Sostre Densitat 
Sector 100,00%      77.940,10   Residencial      0,565      44.000,00            67   

 
Justificació estàndards       
     
Transformacio global Sostre m2 C1.E / m2 st C.1 + E 
1.4 Habitatge        39.600,00   0,225      8.910,00    
 Comercial          4.400,00   0,075         330,00    
         9.240,00    
     
Sistemes vig         
Equipaments         6.224,00    
Espais lliures C.1+C.2       29.120,29    
     
     
Minim C.1 + E           35.344,29    
Minim C.1           29.120,29    
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12. Annex 1: Documentació i avaluació ambiental 
 
El sector objecte de la modificació està inclòs en el Pla director urbanístic ARE – Comarques 
gironines, l’avanç del qual conté l’informe ambiental preliminar i ja disposa del document de 
referència. 
 
Aquest Pla director, contindrà el conjunt de ARE de les Comarques de Girona i el 
desenvolupament de cada sector amb la seva ordenació de tallada i projectes d’urbanització, 
mentre que la modificació puntual present es limita a delimitar i fixar els paràmetres bàsics 
d’un sòl sector. 
 
Per tant, el marc idoni per a la documentació i avaluació ambiental és el del PDU que d’altra 
banda ja ha iniciat la seva tramitació ambiental.  La modificació present doncs, es remet en 
aquest aspecte al citat PDU – ARE Comarques gironines. 
 
 
 
 

13. Annex 2. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
El sector objecte de la modificació està inclòs en el Pla director urbanístic ARE – Comarques 
gironines. 
 
Aquest Pla director, contindrà el conjunt de ARE de les Comarques de Girona i el 
desenvolupament de cada sector amb la seva ordenació de tallada i projectes d’urbanització, 
mentre que la modificació puntual present es limita a delimitar i fixar els paràmetres bàsics 
d’un sòl sector. 
 
Per tant, el marc idoni per a l’estudi d’avaluació de és el del PDU en fase de tramitació.  La 
modificació present doncs, es remet en aquest aspecte al citat PDU – ARE Comarques 
gironines. 
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2. ANNEX NORMATIU 
 
La zonificació i ordenació està reflectida al plànol 5 d’aquest document. 
La regulació és l’establerta per les normes del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana  
i específicament per l’annex normatiu que s’adjunta. 
 
 
PMU                                            AVELLANEDA – C. ARAGÓ 

ÀMBIT: 
- Sector discontinu amb 3 sub àmbits, delimitats als plànols d’ordenació als carrers: 1. Riu Cardener 

amb Mas  Aragai; 8 de Març i Aragó; Balears a l’Avellaneda.  
- La superfície del sector és de 77.941,10 m2. 

OBJECTIUS GENERALS: 
- subvenir els dèficits de sòl d’ús residencial i fer efectiu el dret  de la ciutadania a una habitatge 

digne i adequat 
- incrementar la intensitat d’ús d’aquesta àrea amb la seva transformació a tipologies plurifamilars 

amb una utilització més sostenible del territori. 
- Assegurar un mínim de diversitat d’usos especialment el comerç de proximitat 
- Dotar el barri d’un equipament docent (IES). 
- Implantar el nou creixement en la millor relació amb l’entorn 
- Urbanització, a càrrec dels promotors, del sòl destinat a vialitat i espais lliures. 

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
  Superfícies 
  m2 %

SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR: 77.940,10 100,00
Sostre màxim (m2 sostre): 44.000,00  

Edificabilitat màxima bruta (m2sostre / m2 sòl):
Densitat màxima (hab. / Ha)

0,565
67

 

Ús global: RESIDENCIAL
COMERCIAL 

 
 

RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC: 54.558,07 70,00
Sistemes d’espais lliures: 29.120,29 22,13

Equipaments: 17.250,00 37,36
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT: 23.382,03 30,00

 
 

ALTRES DETERMINACIONS:    
 

- Les condicions d’ordenació estan reflectides en el plànol 5 de la modificació 
- El 10 % del sostre del sector es destinarà a usos no residencials 
- Es qualificarà un mínim del 20 % i 10 % del sostre residencial de nova implantació per habitatge 

de protecció pública i habitatge de preu concertat respectivament. El nombre total d’habitatges en 
qualsevol dels tipus de protecció serà  com a mínim la meitat dels del sector. 

- La densitat bruta resultant serà com a mínim de 50 hab. / Ha 
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CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 
- El sistema d’actuació serà el de cooperació. Si els propietaris acrediten capacitat tècnica i 

econòmica i d’acord amb el Consorci urbanístic que actui com a administració actuant, es podrà 
modificar el sistema d’actuació per la gestió del sector compensació. 

- El sector es desenvoluparà mitjançant un Pla de Millora Urbana. 
- Se cedirà a l’administració actuant el 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
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3. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 

3.1. Agenda. 
El sector s’executarà dins el programa ARE, en el termini que fixi el Pla Director Urbanístic 
corresponent, o en altre cas, en un termini de 3 anys a comptar a partir de l’aprovació 
definitiva de la modificació puntual del Pla General. 
 
 
 

3.2. Avaluació econòmica i financera. 
 
3.2.1. Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 
En els quadres adjunts s’estimen, a nivell indicatiu, els costos d’urbanització corresponents al 
sector, a partir del cost unitari obtingut d’obres d’urbanització recents similars, aplicat sobre 
les actuacions que es desprenen dels primers avanços d’ordenació. 
 
Costos d'execució unitaris    
 Obertura carrer          120,00   € / m2  
 Reurbanització carrer            60,00   € / m2  
 Adequació espais lliures 1          100,00   € / m2  
 Adequació espais lliures 2            30,00   € / m2  
     
Valors unitaris mitjos per indemnització de construccions i drets 
 Habitatges       1.000,00   € / m2  
 
 
Estimació costos urbanització i projectes       
      

 Actuació Superfície (m2) 
Volum ap 
(m3) Parcial (€) Totals (€) 

 Obertura carrer       2.300,00           276.000,00     
 Reurbanització carrer      10.621,89           637.313,40     
 Adequació espais lliures 1       9.000,00           900.000,00     
 Adequació espais lliures 2      20.120,29           603.608,70      
 Subtotal urbanització      2.416.922,10     2.416.922,10   
      
      
 Projectes i gestió            362.538,32   
 Total execució      2.779.460,42   
      
      
Estimació indemnitzacions construccions incompatibles amb el planejament   
      
 Tipologia Superfície (m2)   Parcial (€) Totals (€) 
 Habitatges 728        728.000,00         728.000,00   
      
      
      
Total costos sector         3.507.460,42   
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3.2.2. Informe de sostenibilitat econòmica. 
La totalitat dels costos d’adequació i urbanització aniran a càrrec dels propietaris del polígon. 
 
Atenent a la condició de sòl urbà consolidat de la major part del sòl inclòs en el sector, la seva 
viabilitat es considera derivada del rendiment de la operació de transformació urbanística. 
Aixó és, la relació entre el valor residual del sòl d’aprofitament privat resultant i el dels solars i 
resta de finques amb aprofitament en el moment de l’aprovació d’aquesta delimitació. 
 
Aquesta valoració s’ha realitzat a partir de preus de mercat i pel mètode residual. Les 
conclusions del qual es resumeixen en els següents valors: 
 
COEFICIENT HOMOGENEITZACIÓ (SÒL URBANITZAT)   

 V ús urbanitzat Aparc min Valor m2 st s/rasant Coef homog 
Habitatge lliure 937,39                937,39      1,0000
Aparcaments sot lliure 0,00              0,30       
Habitatge concertat cat 937,39                937,39      1,0000
Aparcament concertat cat 0,00              0,30       
Habitatge preu concertat 840,30               926,88      0,9888
Aparcaments preu concertat 292,20              0,30       
Habitatge de protecció 355,86               405,76      0,4329
Aparcaments sot prot 168,42              0,30      
Comercial PB ed hab 359,33              0,40                359,33      0,3833
Aparcaments  0,00               0,40                        -          
 
 
D’acord amb aquests valors de repercussió unitaris, s’ha calculat el valor del drets privats en 
l’ordenació resultant de la transformació. 
 
Valoració aprofitament privat resultant        

ús Sostre (m2 st) H lliure (st) HPCCat (st) HPCon (st) HPPúbl (st) Com Pb ed hab Valor total 

Hab      37.711,00                  

Com         4.400,00                  

       44.000,00      18855,50 7542 3771          7.542,20           4.400,00       

        

   Coef                1,00                   1,00                    0,99                   0,43                    0,38        

   Valor (UV)            18.856                 7.542                  3.729                 3.265               1.686,67     

   Valor €     17.674.910          7.069.964           3.495.344          3.060.343           1.581.060         32.881.620,11   

           937,39            
     Aprofitament privat 85%      27.949.377,09   
     Costos urb  -       2.779.460,42  
     Indemnitzacions   -          728.000,00   
     Residual priv       25.169.916,68   
  
 
Amb similar mètode s’ha calculat el valor dels solars i finques del planejament vigent. El valor 
resultant per aquest mètode del sòl no urbanitzable, resulta irrellevant en els marges 
d’aproximació de l’estudi. 
 
UA AVELLANEDA       
ús Sostre (m2 st)       
Hab      15.960,00            
        
  Valor finques aport  15960,00           
  Valor (€/m2 st)              1.200                
 Valor (€)    19.152.000        Aprofitament privat 100%      19.152.001,00   
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PMU ARAGÓ       
ús Sostre (m2 st) H lliure (st) HPCCat (st) HPCon (st) HPPúbl (st) Com Pb ed hab Valor total 

Hab         2.224,00      1334,40 222 222             444,80        
        
  Coef                1,15                   1,00                    0,99                   0,43          

   Valor (UV)              1.535                    222                     220                    193         
   Valor €       1.439.095             208.564              206.226             180.561               2.034.446,04   
           937,79            

     Aprofitament privat 90%        1.831.001,44   
     Costos urb  -            92.340,00   
     Indemnitzacions   -          728.000,00   
     Residual priv         1.010.661,44   
        
        
        
TOTAL VIGENT        Aprofitament privat        20.162.662,44    
 
 
Es constata el rendiment de la operació de transformació és, en aquesta hipòtesi, de 5 milions 
d’euros, que representa el 24,83 %. Es considera doncs la transformacio del sector 
econòmicament viable. 
 
. 
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4. PLÀNOLS 
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