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1.- ANTECEDENTS 
 
El Pla Parcial Torre Rafaela I va ésser tramitat i aprovat l’any 2000. El vigent Pla General de Girona 
l’incorpora dins el sector de sòl urbanitzable, definit com a Sector SU-PA Torre Rafaela, regulat al 
Capítol VI: Regulació del Sòl Urbanitzable que normativitza el referit sòl amb Planejament aprovat. 
(Article 227 al 230 de les Normes Urbanístiques). 
 
Comprèn els terrenys que tenen per límits al nord el Sector Urbà dels Químics, al sud la zona ja 
consolidada de Torre Rafaela II i el vial Reggio Emilia; a l’est una zona de blocs perllongació del PEMU 
“Els Químics”; a l’oest l’eix del c/ Migdia. La superfície és de 44.699 m2. 
 
A grans trets, l’ordenació consistia en la disposició d’un edifici longitudinal de PB+5PP, donant front al 
c/ Migdia, amb una gran obertura en Planta Baixa per on s’accedia al vial en “cul de sac” de servei a 5 
blocs paral.lels, residencials de PB+3PP+At., situats perpendicularment a aquest carrer. Es reservaven 
les corresponents zones verdes i d’equipament públiques i es concebien també espais lliures d’ús 
privat amb la dotació d’uns serveis complementaris. 
 
Un cop feta l’aprovació definitiva, el propi Ajuntament va posar en qüestió alguns aspectes del Pla: li 
preocupava, d’una banda la sensació d’un recinte massa tancat, amb una disposició interna basada en 
un vial amb dos límits clars: l’entrada a través d’un porxo sota l’edifici del c/ Migdia i el remat final 
acabat en una rotonda de gir. La rasant en aquest punt no permetia la connexió rodada amb l’Av. 
Reggio Emilia, situada a un nivell superior. Per l’altra banda es preferia una ordenació volumètrica 
similar, però més oberta: s’eliminaria el “cul de sac” i s’enllaçaria amb un vial els carrers Josepa Arnall, 
límit amb el PEMU “Els Químics”, amb l’Av. Reggio Emilia. 
 
El Promotor ha encomanat als tècnics sotasignants la modificació del Pla Parcial recollint els 
suggeriments manifestats per l’Ajuntament de Girona. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE LA FORMULACIÓ DEL PLA PARCIAL 
 
El Pla Parcial està inclòs dins els sectors de desenvolupament urbà del sud de la ciutat, on s’està 
seguint un procés intensiu de creixement amb el desenvolupament de diferents sectors com Els 
Químics, Mas Quintana, etc. vertebrats per dos grans vials de comunicació amb les àrees centrals de la 
ciutat: Reggio Emilia i Migdia. 
 
L’execució de la Planificació Urbanística continguda en aquesta modificació del Pla Parcial Torre 
Rafaela, tancarà quasi definitivament el desplegament de la ciutat en aquesta zona. Es òbvia doncs, la 
procedència de la formulació del Pla. 
 
 
3.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA 
 
La quasi totalitat del terreny de Torre Rafaela I no conté edificacions i s’ha destinat tradicionalment a 
l’agricultura, ús que s’ha fet inviable amb la fragmentació de les propietats agràries, i que el Pla General 
ha descartat. Darrerament s’han urbanitzat els carrers Migdia i el vial nord circular que té com a límit el 
sector dels Químics, en avançada fase de construcció. Els serveis de que disposa el sector al c/ Migdia 
son els següents: 
 
a/ Xarxa unitària de sanejament, amb conducció de formigó Ø 100 per l’eix del vial i embornals amb els 
seus conductes. 

b/ Xarxa d’aigua potable consistent en conducció FD/200 sota la vorera adjacent al sector, amb boques 
de rec i hidrants contra-incendis, i conducció PE Ø 110, també amb boques de rec per la vorera 
oposada. 
 
c/ Xarxa de subministrament elèctric que passa soterrada sota la vorera est del carrer, amb circuits 
ENHER de 25 KV. 
 
d/ Xarxa d’enllumenat públic amb canalització subterrània de PVC Ø 80 mm. per cada vorera, i 
columnes de 9 m. cada 30 m. aproximadament, també a cada vorera. 
 
e/ Xarxa de telèfon, amb 4 conductes de PVC Ø 110 a la vorera est, 6 conductes centrals i 4 per la 
vorera oest, també de PVC Ø 110, amb les tronetes pertinents. 
 
f/ Xarxa de gas amb conducció de polietilè Ø 110MPA a la vorera est i de Ø160BP a la vorera oest. 
  
La urbanització del carrer es completa amb plantació de til·lers cada 5 m. a la vorera est, la 
senyalització horitzontal, els guals i les rases multitubs. 
 
 
4.- DETERMINACIONS DEL PLA GENERAL 
 
El Pla General en el seu Capítol segon regula el sòl urbanitzable amb planejament aprovat, on hi figura 
els Plans Parcials Pla Parcial Torre Rafaela i Pla Parcial Mas Quintana. Es transcriu literalment (Articles 
227, 228, 229) 
  
Article 227. Definició 
Inclou aquells sectors que està previst que s'incorporin al procés d'urbanització i que ja disposen de planejament 
específic aprovat definitivament, que aquest Pla General incorpora per a què siguin desenvolupats d'acord amb 
les determinacions ja establertes. 
 
Article 228. Desenvolupament del Pla en Sòl Urbanitzable Programat amb Planejament aprovat definitivament. 
1. Aquells sectors classificats com a Sòl Urbanitzable Programat que disposin de Pla Parcial aprovat 
definitivament amb anterioritat a la vigència d'aquest Pla, no requeriran l'elaboració d'un nouPlanejament derivat, 
incorporant aquest Pla General les determinacions d’aquests Plans Parcials que s’enumeren a continuació. 
2. Els sectors de desenvolupament en Sòl Urbanitzable amb planejament actualment ja aprovat definitivament i 
que aquest Pla General recull són els següents: 
- Pla Parcial Torre Rafela 
- Pla Parcial Mas Quintana 
La delimitació de l’àmbit que abasten aquests Plans ve grafiat en els plànols d’ordenació a escala 1/2.000 
d’aquest Pla General. 
3. La regulació d’aquests sectors, els objectius, superfícies i condicions d'ordenació, d'edificació, ús i gestió 
determinats en els Plans Parcials aprovats definitivament, s’han incorporat a aquest Pla General i es defineixen 
en els articles següents d’aquestes Normes Urbanístiques. Amb coherència amb el planejament general, el vol 
màxim dels cossos volats serà d’1,20 metres. 
4. En aquells supòsits en els que aquests Plans hagin estat legalment modificats amb anterioritat a l'entrada en 
vigor d'aquest Pla, aquestes modificacions aprovades definitivament s'incorporaran al present Pla amb caràcter 
normatiu, substituint en allò que modifiquen les determinacions incorporades en aquestes normes provinents dels 
Plans Parcials enumerats a l’apartat 2 d’aquest article. En qualsevol cas les modificacions que es puguin realitzar 
en aquests sectors s'ajustaran a les determinacions que s'estableixen en els articles següents. La modificació 
d'aquestes determinacions comportarà la corresponent modificació puntual del Pla General. 
 
Article 229.  Execució del Pla en Sòl Urbanitzable Programat amb planejament aprovat 
definitivament. 



1. En el Sòl Urbanitzable Programat amb planejament aprovat definitivament (SU-PA) l'execució del sector que 
defineixi el Planejament derivat aprovat es portarà a terme per Polígons d'acord amb el que es determina als 
articles següents i pel sistema d'actuació definit així mateix en cada cas. 
2. En aquells casos en que el Sistema d'Actuació fixat és el de compensació, si transcorreguts sis mesos des que 
l'Administració actuant hagi requerit els propietaris perquè constitueixin la corresponent Junta de Compensació no 
s'ha complert l'esmentat requeriment, l'Administració podrà suspendre els efectes del Pla o canviar el Sistema 
d'Actuació. 
3. Tanmateix, l'incompliment de les obligacions contretes i de la realització de la urbanització en els terminis 
previstos per aquest Pla General, facultarà a l'Administració per adoptar alguna de les mesures previstes a 
l'article 80.3 i 80.4 del DL 1/1990. 4. Serà de cessió obligatòria i gratuïta tots aquells sòls previstos per a cada 
sector als articles següents i definits en els plànols d’ordenació a escala 1/2.000. 
 
L’ Article 230 SU-PA especifica les determinacions urbanístiques pel Sector Torre Rafaela: 
 
Article 230. SU-PA. Sector Torre Rafela 
1. Àmbit: 
a.  Comprèn els terrenys que té per límits, al nord el sector urbà dels Químics; al sud la zona d’equipaments 
esportius de Palau, la zona verda que limita amb el vial Reggio Emilia i el sector Urbanitzable de Torre Rafela II; a 
l’est una zona de blocs, prolongació del sector dels Químics i una àrea qualificada de zona verda en el PG; i a 
l’oest l’eix del carrer Migdia. 
b. La superfície total del sector és de 44.858 m2. 
2. Objectius: 
a. Ordenar aquest sector amb una edificació de densitat mitjana i mescla d’usos terciaris amb residencials. 
b. Formar una àrea residencial d’alta qualitat ambiental a l’interior del sector, amb trànsit escàs i vegetació 
abundant. 
c. Creació d’una tipologia edificatòria que permet deixar més terreny lliure, destinant una superfície de zones 
verdes i d’equipament en una proporció més elevada que els mínims exigits per la legislació. 
3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 
a. El coeficient d’edificabilitat bruta del sector serà de 0,55 m2sostre/m2sòl. 
b. La densitat màxima d’habitatges serà de 50 hab/ha. 
c. Els percentatges mínims de cessió per cada tipus de sistema, així com el percentatge mínim total de sòl públic i 
el màxim de sòl privat d’aquest sector seran els següents: 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC                      Viari                             30% 
                                                                Espais lliures               20% 
                                                                Equipaments               10% 
                                                                SÒL PÚBLIC mínim    60% 
SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT          SÒL PRIVAT màxim    40% 
 
A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d'aprofitament mitjà establert per la corresponent legislació 
urbanística. 
d. Determinacions fonamentals de l'ordenació. 
- Disposició d’un edifici longitudinal, d’uns 130 m de llargada i de 6 plantes (B+5), donant front al carrer Migdia. Té 
un forat per on hi ha l’accés al vial en cul de sac que serveix a 5 blocs residencials de 4 plantes (B+3), situats 
perpendicularment a aquest carrer, sobre terrasses suaus que segueixen el pendent del terreny i ordenen el 
sector. 
- Cessió d’una àrea reservada per a un equipament que connectarà amb l’equipament dels sector adjacent de 
Torre Rafela II. 
- Cessió de la zona verda dels terrenys amb front al carrer Reggio Emilia així com la gaia que queda a l’altre 
costat del carrer que es destinen una part a ampliació esportiu de Palau i l’altre a zona verda. 
4. Condicions de gestió: 
a. Es determina com a sistema d'actuació el de compensació. 
b. La distribució de beneficis i càrregues es farà atenent a la repercussió sobre les propietats inicials del sector pel 
que fa a la distribució del sòl. 
c. El desenvolupament d'aquest sector comportarà que tots els propietaris actuals inclosos dins del mateix es 
faran càrrec dels costos d'urbanització dels Sistemes viari i d'espais lliures. 
 

L’article 294 fa referència a la relació de figures de Planejament aprovades que queden vigents:  
 
Article 294. Primera 
Atesa la situació actual de desenvolupament d’alguns àmbits de planejament fixats en el pla general de 1994 
(D.O.G. 23/01/1995), és convenient relacionar aquelles figures de planejament que no s’han executat totalment i 
que el seu contingut continua vigent en tot allò que no contradigui les determinacions d’aquest Pla General. 
En aquest sentit, per qualsevol actuació, s’hauran de tenir en compte els diferents planejaments vigents, en el 
benentès que en tot allò en què hi hagi contradiccions, prevaldrà el rang superior. 
A continuació es relacionen aquestes figures de planejament aprovades definitivament que queden vigents: 
1. Pla Especial del Barri Vell i les modificacions aprovades, excepte pel que fa als àmbits de les 
unitats d’actuació : Galligants, Maristes, Seminari-Facultat de Ciències i Torre General Peralta. 
2. Pla Especial Grup Sant Narcís. 
3. Pla Especial de Protecció del Ter. 
4. Pla Especial de la Vall de Sant Daniel. Únicament en el sòl no urbanitzable i en allò que sigui més restrictiu que 
el Pla General. 
5. Pla Especial de conservació del Patrimoni, excepte la fitxa R-16 corresponent a la Casa Vázquez. 
6. Pla Especial de la Plaça Independència. 
7. Pla Especial de Millora Urbana de la Plaça Josep Pla. 
8. Pla Especial Arc de Sant Francesc. 
9. Pla Parcial Mas Quintana. 
10. Pla Parcial Torre Rafela I. 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Està en funció dels següents objectius: 1) La formació d’una àrea residencial de bona qualitat ambiental 
a l’interior del sector, amb el trànsit a través controlat i vegetació abundant. 2) La cessió de les zones 
verdes i d’equipaments en una proporció superior als percentatges del Pla General. 3) La contribució a 
la consolidació del c/ Migdia com un espai qualificat, on les noves actuacions urbanístiques que li 
donen front esdevinguin recintes urbans cohesionats interiorment, amb facilitat per a la seva 
identificació. 
 
5.1.- Ordenació 
La modificació que es proposa, com ja s’ha comentat ha estat suggerida pel propi Ajuntament, si bé el 
Pla Parcial aprovat conté valors positius d’ordenació, ambientació interna i una correcta sintonia amb el 
sector de “Mas Quintana”, la modificació que es proposa, com ja s’ha dit, suggerida per l’Ajuntament, 
parteix d’un sistema organitzatiu similar, però permet perfeccionar alguns aspectes de la volumetria i 
augmentar les connexions amb l’entorn més immediat. 
La disposició dels edificis és simple. Consisteix d’una banda, en quatre edificis longitudinals, col.locats 
paral.lels i perpendiculars al carrer C-D, de planta baixa, tres plantes pis i àtic, separats entre ells un 
mínim de 17,00 m. Es troben dins la zona residencial semi-intensiva. D’altra banda es situen quatre 
blocs més, també perpendiculars al referit carrer C-D, dins l’àmbit de la zona residencial intensiva, de 
planta baixa i sis plantes pis.  
 
El sistema viari consisteix en dos carrers principals. El tram del c/ Josepa Arnall A-B, limitant pel nord 
amb el sector dels “Químics”, el vial interior C-D d’accés a les zones residencials, comunicant-se 
ambdós amb el tram B-D. 
Des del punt D es traça el vial d’enllaç del sector amb el c/ Reggio Emilia (punt D) que, donada la gran 
diferència de nivell el pendent és superior a un 10%. L’amplada de la calçada és de 3,50 m. I disposa 
de dues voreres amples de 3,00 m.; s’ha concebut també com a passeig per a vianants  i com a 
connector continu i directe amb la peça més gran d’espais lliures siutada a l’est. 
L’equipament principal de caràcter social es situa a la banda sud. Es proposa una edificació longitudinal 
en sentit est-oest, situada adjacent al c/ Migdia. Els espais exteriors s’obtenen a partir d’importants 
moviments de terres que procuren resoldre l’accidentada topografia en aquest lloc, modificant el terreny 
de forma que suavitzi la relació entre les dierents parts. Així el talús format pel vial D-F-G 



s’intersecciona amb tres feixes atalusades i ajardinades, procurant les connexions entre les cotes 
baixes on s’hi preveu l’ubicació de l’edifici i les parts més altes de l’Av. Reggio Emilia.  
 
La resta de zones per espais lliures i equipaments segueixen a la banda sud llindant amb la referida Av. 
Reggio Emilia, sense modificar el Pla Parcial anterior. 
 
5.2. Serveis. 
Els esquemes dels serveis es detallen en el Projecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització. 
 
6.- QUADRE DE PARÀMETRES 
 
Superficies 
 Modificació Pla Parcial  

 
Pla Parcial any 2000 recollit a l’article 230 del Pla General Vigent 

 
Edificabilitat 
 

Modificació Pla Parcial 
 
 
Pla Parcial any 2000 recollit a l’article 230 del Pla General Vigent 

 
Sostre Total màxim segons Pla General: 0,55 m2/m2  
44.699 m2 x 0,55 m2/m2 = 24.584 m2 
 
Acompliment dels estàndars d’equipaments i zones verdes segons art. 65 de la LL.U.:               
equipament 5%   5 m2/25 m2 sostre 
zona verda 10%  5 m2 z.v./ 25 m2 sostre 
24.584 m2/25 x 5 = 4.916      zona verda: 11.523 m2    equipament: 5.698 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residencial Intesiva (Blocs 01-02)
Bloc 1 2.327,00
Bloc 2 6.973,00

9.300,00

Residencial Semi-Intesiva (Blocs 03-07)
Bloc 3 2.610,00
Bloc 4 2.610,00
Bloc 5 2.610,00
Bloc 6 2.610,00
Bloc 7 2.610,00

13.050,00

Usos Complementaris
2.235,00

Sostre Màxim 24.584,00

Residencial Intesiva (Blocs 01-04)
Bloc 1 2.458,40
Bloc 2 2.458,40
Bloc 3 2.458,40
Bloc 4 2.458,40

9.833,60

Residencial Semi-Intesiva (Blocs 05-08)
Bloc 5 3.687,60
Bloc 6 3.687,60
Bloc 7 3.687,60
Bloc 8 3.687,60

14.750,40

Sostre Maxim 24.584,00

Pla Parcial Torre Rafaela I
Superficies % Total

Z. Residencial Intensiva 4.961,00 11,10% (Privat)
Z. Residencial Semi-Intensiva 11.388,00 25,48% 36,58%
Z. Equipament 5.698,00 12,75% (Públic)
Z. Verda Publica 11.523,00 25,78% 63,42%
Z. Viaria 11.129,00 24,90%

Superficie Total Pla 44.699,00 100,00% 100,00%

Nombre màxim d'habitatges 223 (50 habitages/Ha)

Pla Parcial Torre Rafaela I
Superfícies % Total

Z. Residencial Intensiva 3.329,00 7,45% (Privat)
Z. Residencial Semi-Intensiva 9.675,00 21,64% 39,74%
Z. Usos Complementaris 4.759,90 10,65%
Z. Equipament Escolar-Social 2.191,00 4,90%
Z. Equipament Social 2.326,50 5,20% (Públic)
Z. Verda Publica 8.830,00 19,75% 60,26%
Z. Aparcaments 2.236,80 5,00%
Z. Viaria 11.350,80 25,39%

SuperficieTotal Pla 44.699,00 100,00% 100,00%

Nombre màxim d'habitatges 223 (50 habitatges/Ha)



 
 
7.- ACOMPLIMENT DELS TEXTOS URBANÍSTICS LEGALS VIGENTS 
 
El promotor de la present modificació del Pla Parcial Torre Rafaela I és la Societat Font de l’Abella, S.L. 
amb domicili a Girona, a l’Av. Jaume I, 9, baixos.      
La tramitació de l’expedient queda regulada pel que disposa l’article 94  de la Llei 2/2002 de 14 de març 
d’Urbanisme (LL.U.),  en el que es disposa que: “Les modificacions de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació..”   
 
Per altre banda aquest projecte s’ajusta a les determinacions contingudes als articles 65 i 66 de la 
LL.U. 
 
 
 
 
 
 
 

Girona, juny de 2004 
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1.- OBJECTE 
 
Les presents ordenances regulen el Règim Urbanístic del Sòl i les Normes d’Edificació d’acord amb  
l’article 66 de la  Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (LL.U). 
 
El règim urbanístic del sòl es refereix a la qualificació del sòl en funció dels usos o zones. Les Normes 
d’Edificació a les condicions tècniques de les obres en relació a les vies públiques, les condicions 
comuns a totes les zones i les normes particulars de cada zona. 
 
 
2.- QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
 
El sòl del Pla Parcial es divideix en zones en funció del seu ús. Les zones delimitades al plànol de 
zonificació son: 
 
Zona residencial intensiva 
Zona residencial semi-intensiva 
Zona d’equipament social 
Zona verda 
Zona viària i d’aparcaments 
 
Si per causes imprevistes s’hagués de variar la volumetria o disposició dels blocs o reajustar 
alineacions i rasants, sense modificar en cap cas les determinacions fonamentals del Pla parcial, el 
projecte de reparcel.lació i/o les llicències d’obres podran realitzar aquesta funció, d’acord amb el que 
disposa l’article 65 de la LL.U. 
 
Els projectes d’edificació s’ajustaran a la normativa d’aquest Pla Parcial i també serà d’aplicació l’article 
14 del vigent Pla General referent als ajustos de volumetria i d’alineacions. 
 
Projecte d’urbanització: Es presenta com annex un Avantprojecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització, 
amb un avanç de pressupost d’acord amb les determinacions contingudes a l’article 11 del Reglament 
parcial de la LL.U. Prèvia a l’aprovació provisional es presentarà el Projecte  Executiu d’aquestes obres 
bàsiques d’acord amb els articles 65.2 i 66.1 de la LL.U. i 11 de l’esmentat Reglament. 
 
Una vegada aprovada definitivament aquesta Modificació de Pla Parcial, es presentarà el Projecte 
d’Obres Complementàries d’Urbanització juntament amb el corresponent Projecte de Reparcel.lació 
modalitat per Compensació Bàsica, d’acord amb l’article 12 del Reglament parcial de la LL.U. 
 
Normes de caràcter general: Les normes generals son les del Pla General i concretament les de la 
Regulació del Sòl Urbanitzable amb el planejament aprovat. 
 
 
3.- NORMES D’EDIFICACIÓ 
 
Les normes d’edificació es detallen per a cada zona en que es divideix el Pla Parcial. En general cal 
especificar que l’edificació seguirà els gàlibs indicats en el plànol corresponent. 
 
3.1 Zona residencial intensiva. 

- Àmbit: El que es determina en el plànol de zonificació delimitat pels carrers Migdia, Josepa 
Arnall, c/ B-D i c/ C-D. 

- Alineacions: Les alineacions màximes de les edificacions en relació a les dels carrers son 
les grafiades al plànol. La separació mínima entre edificacions serà de 17,00 m. 

- Altura: El número de plantes màxim correspon a Planta Baixa i sis Plantes Pis i l’altura 
mesurada des del punt de la rasant del carrer C-D que s’indica al plànol serà de 25,00 m. 

- Sostre màxim: El sostre màxim de la zona és de 9.833,60 m2. 
- Úsos permesos: En planta baixa: ús residencial, comercial o terciari. Plantes pisos: 

residencial o d’oficines. Espai lliure: reservat a vials d’accés intern i a zones 
mancomunades. 

 
3.2 Zona residencial semi-intensiva. 

- Àmbit: El determinat pel c/ Migdia, vial C-D, vial D-F i zona d’equipaments. 
- Alineacions: Les alineacions màximes de les edificacions en relació a les dels carrers son 

les grafiades al plànol. Les separacions mínimes entre edificacions és de 17,00 m. 
- Altura: El número de plantes màxim correspon a PB + 3PP + P.Àtic. L’altura màxima 

mesurada des del punt de la rasant del carrer C-D serà de 17,00 m. 
- Sostre màxim: El sostre màxim de la zona és de 14.750,40 m2. 
- Úsos permesos: A totes les plantes ús exclusivament residencial. Espai lliure: reservat a 

vials privats d’accés al bloc i jardí mancomunat. 
 
El sostre total és de 24.584 m2. La distribució d’aquest sostre entre les dues zones es podrà modificar, 
en el decurs del desenvolupament arquitectònic del Pla Parcial, a través d’un estudi volumètric que 
elaborarà el Promotor i que haurà d’aprovar l’Ajuntament. 
 
3.3 Zona d’equipament. 
Aquesta zona es disposa en dues àrees. L’adjacent al sector Torre Rafaela II i l’àrea situada al sud del 
vial Reggio Emilia adjacent a l’equipament esportiu de Palau. 
El projecte arquitectònic determinarà la forma i les dimensions de l’edifici d’equipament. Al plànol 
d’ordenació es defineixen unes alineacions que tenen caràcter orientatiu. 

- Altura: L’altura és la corresponent a Planta Baixa i 2 Plantes Pis. 
- Úsos: Úsos públics, prioritàriament socials o d’altres que la Corporació Municipal cregui 

convenients. 
 
3.4 Zona verda.  

- Àmbit: Abasta dues àrees: 1) l’àrea principal a l’est del polígon, amb accés      rodat i de 
vianants pels vials B-D i D-F-G i per l’Av. Reggio Emilia. 2) la gaia de terreny al límit sud 
d’aquest vial. 

- Ordenació i vegetació: El projecte d’urbanització definirà amb més precisió els perfils i 
alineacions dels talussos així com l’arbrat, instal.lacions i mobiliari urbà. 

- Construccions: No es permeten edificis, a excepció de les construccions petites de servei a 
la zona sempre que l’ocupació sigui inferior al 5% de la superfície total. 

- Úsos permesos: S’admet qualsevol tipus d’ús públic a l’aire lliure, amb les limitacions que la 
Corporació Municipal consideri convenients. 

 
3.5 Vials i aparcament. 

- Àmbit: Totes les superfícies assenyalades als plànols destinades a vials públics, amb 
calçada i voreres, i aparcament de superfície. 

- Paviments i serveis: La pavimentació, tractament superficial, enllumenat i arbrat de les 
voreres, es determinarà al Projecte d’Urbanització d’Obres Complementàries. 

- Úsos: La zona serà pública i es reservarà a la circulació de vehicles, vianants i aparcament. 
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I.- Gestió urbanística. 
 
El total de l’àmbit del sector constituirà un únic polígon d’actuació a efectes de la seva execució 
urbanística, que es desenvoluparà pels sistema de reparcel.lació modalitat compensació bàsica. 
 
Els compromisos derivats d’aquesta gestió es determinen en la Documentació complementaria a que 
es refereix l’article 6° del Decret 308/1982, vigent d’acord amb els Decrets 166/2.002, d’11 de 
juny pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2.002, 
de 14 de març, d’urbanisme ( LL.U.) i la Disposició derogatòria del Decret 287/2.003, de 4 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament parcial de dita Llei (R.LL.U.). 
 
No obstant aquí s’assenyalen les següents condicions bàsiques del  desenvolupament del sector: 
 
1.- Delimitació poligonal: un únic polígon d’actuació. 
2.- Sistema d’actuació: Reparcel.lació per compensació bàsica, regulat pels articles 124 i ss de la LL.U. 
 
Atès que el polígon d’actuació només té un únic propietari, no caldrà la constitució de la Junta de 
Compensació d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 124 de la LL.U. i el projecte de 
reparcel.lació s’ajustarà al que disposen els articles 118.4 LL.U. i 35 del R.LL.U. 
 
3. Pla d’etapes: 4 anys a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del present 
projecte. 
 
4. Obligacions dels propietaris en ordre a l’execució de les obres d’urbanització: els propietaris 
executaran la totalitat de les obres d’urbanització en l’àmbit del polígon d’actuació únic ( articles 44 i 45 
LL.U.). 
 
5. Obligacions dels propietaris en ordre a la cessió dels terrenys : Els propietaris efectuaran la cessió 
gratuïta i obligatòria dels sòls destinats a dotacions locals (vials, zones verdes públiques, equipaments 
públics i zones de serveis tècnics i el corresponent al 10 per 100 de l’aprofitament del sector art 44 i 45 
LL.U.).  En aquest sentit, d’acord amb l’article 45 LL.U., la localització del 10% de l’aprofitament 
urbanístic es realitzarà en el projecte de reparcel.lació, que coincidirà amb el 10% de la edificabilitat del 
sector atès que les edificacions tenen tipologies, úsos i localitzacions similars  
 
 
II.- DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA DETERMINADA EN ELS ARTICLES 97 LL.U. i  6 
DEL DECRET 306/1.982, DE 25 DE AGOSTO. 
 
A).- Justificació de la necessitat o conveniència de la urbanització. 
 
Aquesta necessitat resulta del vigent  Pla General d’Ordenació de Girona que incorpora dintre dels 
sectors de sòl urbanitzable delimitat, definit com a Sector SU-PA Sector Torre Rafaela, regulat al 
capítol segon del Títol VI Regulació del Sól Urbanitzable, que normativitza el sòl urbanitzable amb 
planejament aprovat (article 227 a 230 de les NNUU del Pla general d’ordenació).  
 
B).- Relació de propietaris. 
 
En la documentació gràfica del Pla es detalla que els terrenys objecte d’aquest planejament son en la 
seva totalitat propietat de la Promotora “Font de l’Abella, SL”, que té la condició de promotor i únic 
propietari. 
 

C).- Fixació del sistema d’actuació : d’acord amb el que estableix l’article 230.4 de les NNUU 
del Pla general i  als efectes d’adequar-ho a les determinacions de la LL.U. (Disp Transitòria 
5ª), el sistema d’actuació es el de reparcel.lació per compensació bàsica. 
 
D).- Compromisos. 
 
1.- Projecte d’urbanització complementari: es tramitarà prèviament o simultàniament al projecte 
de reparcel.lació (art 12.3 R.LL.U.) 
 
2.- Terminis d’execució : 5 anys per a l’execució de les obres d’urbanització a partir de la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva del present projecte. 
 
3.- Garanties: 
 
Es prestarà una garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització, que es defineix en el present 
projecte, referent a les obres d’urbanització bàsiques, en qualsevol de les formes admeses per 
l’ordenament jurídic vigent, que serà condició per la publicació de l’acord d’aprovació definitiva (art 
101.3 LL.U.). 
 
4.- Altres compromisos: 
 
a).- A complementar la garantia, si s'escau, una vegada aprovat el projecte d’urbanització 
complementari.  
b) No procedir a la parcel.lació urbanística, ni mitjançant un document privat ni mitjançant un document 
públic, translatiu del domini, en l'àmbit del Pla Parcial, fins que no s'haurà obtingut la llicència de 
parcel.lació.  
c).- De constituir la Junta de Compensació, llevat que tots els terrenys pertanyin a un sol propietari, 
aquesta situació es mantingui mentre durin les obres d'urbanització i aquest únic propietari sigui el 
promotor.  
d).- No iniciar cap obra d'urbanització en el sector objecte d'actuació sense haver-se constituït la 
garantia.  
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L’avaluació econòmica del Pressupost de les Obres Bàsiques i Complementàries d’urbanització és el 
següent: 

       
     
CAPITOL 01. ENDERROCS…………………………………………..    10.880,72 
CAPITOL 02. MOVIMENT DE TERRES……………………………    208.566,80 
CAPITOL 03. OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA…………………      15.616,19 
CAPITOL 04. XARXA DE SANEJAMENT…………………………...    42.822,04 
CAPITOL 05. INSTAL·LACIÓ AIGUA POTABLE…………………       13.521,77 
CAPITOL 06. OBRA CIVIL XARXA TELECOMUNICACIONS….          3.168,11 
CAPITOL 07. INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC…………….    34.250,91 
CAPITOL 08. INSTAL·LACIÓ XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ  130.567,79 
CAPITOL 09. VORADES I PAVIMENTACIÓ DE VORERES………   97.961,78 
CAPITOL 10. PAVIMENTACIÓ DE CALÇADES……………………. 170.638,00 
CAPITOL 11. SENYALITZACIÓ VERTICAL………………………….       676,30 
CAPITOL 12. SENYALIZTACIÓ HORITZONTAL……………………..     216,40 
CAPITOL 13. JARDINERIA……………………………………………. 108.742,00 
CAPITOL 14. MOBILIARI URBÀ……………………………………….     6.595,00 
 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL……………………………….. 844.221,24 
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Seguint les directrius de la nova Llei d’Urbanisme i del seu  reglament parcial es valora en aquest escrit 
aquells aspectes de la modificació del Pla Parcial Torre Rafaela I que afecten al medi ambient o que 
responen a la definició que la llei fa del desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
1.- El medi ambient en la Llei d’Urbanisme. 
Del preàmbul de la nova llei s’en desprèn que el seu primer objectiu és el d’”impregnar les polítiques 
urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del 
desenvolupament sostenible”...  En general, s’observa en el text una aposta clara per una ordenació 
racional del territori, amb corresponsabilització dels diferents agents, agilització de procediments, amb 
la voluntat de conduir de forma equilibrada la dinàmica urbanística que els mecanismes del mercat 
sovint distorsionen. 
 
2.- La modificació del Pla Parcial Torre Rafaela I, respecta els paràmetres urbanístics del Pla General 
en escreix. Si bé el sostre edificable màxim es manté inalterable en 24.584 m2, s’incrementa 
considerablement les dotacions per espais lliures i equipament. Així tant la zona verda com 
l’equipament augmenten considerablement. Es una dada que cal valorar molt positivament des del punt 
de vista d’equilibri ambiental entre la part edificada i les zones d’expansió lliure. 
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