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0.- ESTRUCTURA DE L’INFORME 
 
 
L’objectiu del present estudi tècnic és el de definir els criteris ambientals i les característiques 
d’ordenació i implantació en el territori d’una zona residencial amb el seus serveis annexos de cares a 
completar el creixement urbanístic en la zona de Mas Gri situada a la perifèria del terme municipal de 
Girona, realitzant-ho des d’una perspectiva sostenibilista, incorporant una visió global i integrada del 
territori –entès com una unitat complexa- alhora que ha d’interrelacionar tots els elements que en 
formen part.  
 
Segons estableix la Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, qualsevol modificació urbanística ha de 
vetllar per l’acompliment dels principis sostenibilistes i, en aquest cas, per la creació d’un nucli de 
dinamització urbana que en revaloritzi la seva singularitat socio-ambiental. Aquest nucli ubicat en una 
zona perifèrica de la ciutat de Girona queda inscrita entre grans infrastructures de comunicació, zones 
residencials amb unitats aïllades i espais d’alt valor ecològic. 
 
Per tal de complir amb els objectius plantejats per la normativa, el present Informe ambiental 
s’estructura en tres apartats –un primer de caràcter descriptiu, el segon dedicat a l’anàlisi ambiental, 
desenvolupat amb un sistema de matrius analítico-propositives, i un darrer apartat en el que es 
concentra la proposta d’actuació- que recullen els continguts que es demanen a l’article 10 del 
reglament parcial de la llei d’urbanisme aprovat per decret 287/2003, de 4 de novembre, i que fa 
referència a la documentació ambiental que ha de formar part del planejament urbanístic (i desplega 
els articles 59.1.f), 59.3b), i 66.1.h) de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme).  
 
A la part descriptiva es fa esment de la contextualització, la localització i ubicació de l’àmbit d’estudi 
a partir de l’estudi de l’orientació, topografia, i l’inventari d’hàbitats naturals, flora i fauna, etc.  
 
A partir de la informació obtinguda en la fase de treball de camp i dels estudis i treballs inclosos a la 
part descriptiva, es desenvolupa la part analàtico-propositiva formada per l’apartat d’anàlisi, en el 
que, través de la consideració d’alguns aspectes rellevants, es detalla la situació ambiental actual de 
l’àrea en base a un anàlisi de potencialitats i febleses, i l’apartat propositiu, el que permet una 
comprensió ràpida de les accions a adoptar per donar resposta a les febleses i incorporar al projecte 
les potencialitats.  
 
Finalment, per tal de complir amb la normativa a la que es feia referència, es segreguen les propostes 
d’actuació de l’apartat anterior, s’agrupen sota l’estructura d’aspectes analitzats, en la part de 
propostes d’actuació i justificació de l’ordenació. Aquestes actuacions responen a una estratègia 
ambiental específica per a cada aspecte i, en la majoria dels casos, són d’aplicació directe en les 
diferents fases de desenvolupament del projecte o en la gestió futura de l’espai.  
 
Partint de la constatació del caràcter formal i sovint inoperant de les diagnosis fetes al marge dels 
projectes i de la manca de realisme i adequació dels projectes no fonamentats en  diagnosis 
orientades,  i amb una aposta decidida pel treball interdisciplinari, s’aplica una metodologia de treball 
en la qual l’anàlisi ambiental i les propostes projectuals evolucionen en paral·lel i en permanent diàleg, 
de manera que de l’anàlisi de potencialitats i febleses se’n deriva un estratègia ambiental d’actuació 
que es concreta en accions del projecte arquitectònic.  
 
Finalment cal remarcar que les accions i recomanacions del present annex queden integrades en la 
formalització urbanística del present PMU, fixant les bases per al posterior desenvolupament d’aquells 
aspectes de l’informe que s’hagin de formalitzar en fases posteriors. 
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1.- PART DESCRIPTIVA. 
 
• Àmbit de l’estudi: Unitat d’actuació 86 Camp de la Coma que correspon a una parcel·la de 

34.703 m2 situada al Sud del terme municipal de Girona entre la carretera NII de Barcelona, 
amb la que limita a l’Oest, i el Barri de l’Avellaneda, al Nord, i la comarcal C250 de Sant Feliu 
de Guíxols que correspon al límit físic a l’Est. L’espai limita al Sud amb el carrer Aragó amb el 
seu pas elevat per la CC 250. 

 
• Estudis descriptius:  

 
o Topografia: la zona d’intervenció directe presenta una topografia pràcticament planera 

degut a l’ús agrícola. La zona perimetral de la mateixa es resseguida per un escorranc 
delimitat pel pendent i els talussos de les parcel·les circumdants situades a una cota 
superior. 

 
o Flora: La majoria de terreny afectat per la urbanització es troba ocupada per vegetació 

ruderal i per comunitats típiques de l’activitat agrícola de secà. La zona perimetral 
presenta, tret de la línia de contacte amb la CC-250, un alt grau de biodiversitat tal i com 
correspon al bosc mixt mediterrani, tant en la zona situada a l’oest de la parcel·la que es 
troba en els primers estadis d’evolució capa a la roureda com a les franges Nord i Sud on, 
malgrat no haver assolit l’estadi climàcic, el bosc presenta una molt elevada biodiversitat. 
No s’ha detectat la presència de cap espècie o comunitat protegida, tot i així caldrà tenir en 
compte la presència d’aquestes zones forestals amb petites comunitats d’alzinar i roureda 
que es troben dins els Hàbitats d’interès comunitari segons la Directiva 92/43/CEE de la 
Unió europea, de la mateixa manera caldrà destacar la presència d’una petita omeda i 
d’altres espècies associades a l’ambient humit, que es situen resseguint el reg perimetral a 
excepció del marge en contacte amb la carretera. 

 
Els principals hàbitats presents són les següents (taula 1):  

 
1.- Comunitats agrícoles, erms i ruderals. 
 
Els camps de conreu ocupen la major part del terreny de la UA Camp de la Coma. A les 
vores de l’espai agrícola, entre les feixes dels camps, es localitzen fileres d’arbres 
(especialment oms), comunitats arbustives, ruderals i bardisses. 
 
Per tal de mantenir la diversitat de flora i fauna associada als espais oberts l’ordenació 
proposada preveu el manteniment dels espais oberts i preveu també conservar la vegetació 
arbòria associada a les zones de marge. 
Es preveu mantenir la vegetació per protegir les visuals paisatgístiques del nucli residencial 
en les orientacions nord, sud i oest. 
 
2.- Bosc d’alzinar i brolles associades. 
 
Abrigant la zona agrícola central i en les orientacions nord, sud i oest, la vegetació 
correspon a un bosc mixt de roures i alzines (Quercus ilex i Quercus humilis amb Pinus sp.). 
Els criteris d’ordenació aposten per potenciar aquest bosc i augmentar-ne l’espai que ocupa, 
especialment en zones verdes urbanes, per l’important impacte paisatgístic que suposa 
l’actuació en aquest entorn. 
 
3.- Poblament de balques. 
 
A tall d’anècdota, perquè el tamany de la comunitat no és significatiu, cal destacar la 
presència d’una població de Typha latifolia a l’extrem nord-est de la parcel·la, en un punt de 
contacte amb la carretera. La població, que es desenvolupa en vores d’aigua i espais 
inundables, es manté gràcies a l’estancament que es produeix en el rec de desguàs que 
passa per sota de la carretera. 
 
En compliment amb el DECRET 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i 
de protecció contra incendis en els edificis, el la Unitat d’Actuació preveu el manteniment, al 
voltant dels edificis d’ús públic amb un aforament superior a 100 persones d’una franja 
perimetral de 25m. d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la 

massa forestal aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució 
homogènia sobre el terreny), i les branques baixes expurgades. 

 
TAULA 1. Llista d’hàbitats presents en l’espai comprès UA Camp de la Coma 
 

NOM LHC* 
Conreus herbacis intensius (cereals, farratges,...) 
que cobreixen uniformement grans superficies 

82.11 

Comunitats ruderals de terra baixa 87.21* 
Fileres d'arbres caducifolis 84.12* 
Boscos de roures (Quercus humilis, Q. x cerrioides), 
sovint amb 
alzines (Q. ilex), de terra baixa 

41.714 
 
 

Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa 45.3123* 
Bardisses amb esbarzer (Rubus ulmifolius), 
aranyoner (Prunus spinosa), gavarreres (Rosa 
spp.),... mesoxeròfiles, lligades a boscos més aviat 
secs, de la muntanya mitjana poc plujosa 

31.8122 
 

Poblament de balques (Typha ssp.) 53.13 
 

*LHC – Codi d’hàbitat corresponent al Llistat d’Habitats de Catalunya, adaptat del Corinne 
Biotopes Manual per la Generalitat de Catalunya. 

 
o Fauna: Es pot considerar que la fauna de la zona és la que correspon a les zones 

d’intersecció entre vials i zones agrícoles, on si s’afegeix la inexistent massa arbrada i 
arbustiva en la zona planera agrícola on s’ha de desenvolupar el projecte d’urbanització, fa 
que la presència de mamífers de mida mitjana o gran sigui de forma esporàdica, ja que 
s’han registrat atropellament d’individus, com ara alguna guilla (Vulpes vulpes), porc 
senglar (Sus scrofa). La fauna habitual que es podria considerar de forma regular és la 
formada per petits mamífers (musaranyes, eriçó, rat-penat), rosegadors, conills, però 
sempre de forma esporàdica ja que l’activitat de conreu intensiu desplega diferents formes 
de lluita contra aquestes espècies. Altres espècies faunístiques potencials pròpies de zones 
humanitzades i agrícoles amb zona boscosa perimetral són els petits carnívors, rèptils 
(sargantanes, dragons, serps), així com l’existència d’una gran diversitat d’ocells (tudons, 
gaigs). Per altra banda cal afegir a totes les espècies d’invertebrats lligades a les 
comunitats ruderals i de marge on hi troben refugi. 
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2.- ANÀLISI AMBIENTAL. 
 
2.1. METODOLOGIA 
 

a. Dimensions de la sostenibilitat i escala de treball. 
 

Per fer una major aproximació a la realitat, demandes i expectatives de la zona, es dur a terme un 
procés d’anàlisi i formulació de propostes que estructura la informació bàsica en un sistema de 
matrius com a document de treball. A través d’aquesta metodologia, les matrius formalitzen la 
diagnosi i orienten l’anàlisi, justificant els criteris d’ordenació i avançant propostes d’actuació en 
clau de sostenibilitat que seran desenvolupades a l’apartat propositiu. 
 
Per tal d’estructurar els àmbits i els temes d’anàlisi, les matrius tracten variables compreses en les 
tres dimensions de la sostenibilitat: ambiental, sociocultural i econòmica; de les quals es detecten 
potencialitats i febleses que es concreten en suggeriments de potenciació o prudència en forma 
d’estratègia ambiental d’ordenació. 
 
L’escala territorial considerada en aquest informe ambiental és al que es correspon a l’àmbit 
estricte objecte d’intervenció anomenat Camp de la Coma, entès com a escala d’aplicació directe 
de les propostes. Els resultats obtinguts en aquest anàlisi seran la base per definir l’estratègia 
ambiental d’actuació, inclosa en el bloc de les matrius d’anàlisi, i les propostes d’actuació per al 
desenvolupament del projecte. 
  

b. Aspectes analitzats. 
 
A l’hora d’afrontar l’anàlisi ambiental s’han escollit tot un seguit d’aspectes que s’han posat en 
relació a un sèrie d’Objectius de Sostenibilitat, adaptats de la proposta que, sota el nom de 
criteris/principis de Sostenibilitat, presenta la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona (TAULA 2) 
 

TAULA 2. Objectius de sostenibilitat.  
 

OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
Contribució a la sostenibilitat global 
Utilització eficient dels recursos ecològics 
Valoració i protecció de la biodiversitat 
Implicació social en el procés de sostenibilitat 
Superació de la capacitat de càrrega del medi 
Utilització dels recursos propis 
Diversitat funcional de la ciutat 
*Integració i adequació al paisatge 
*Contribució a la millora de la salut de les persones 
*Prevenció de riscos ambientals 

  
 * Aportacions pròpies. 

 
Aquests objectius marquen de forma general un horitzó de sostenibilitat al que haurà de tendir tota 
actuació desenvolupada pel projecte i vista des de la perspectiva parcial de cada aspecte de 
l’anàlisi. Aquests objectius, expressats en la part superior de cada fitxa, seran els que haurà de 
complir el projecte a partir de seguir el camí marcat per l’estratègia ambiental d’actuació que es 
concreta amb les propostes d’actuació específiques. D’aquesta manera es posen sobre la taula 
propostes d’actuació local que volen donar resposta a una reflexió global de l’estat del medi. Els 
aspectes escollits per a desplegar l’escala de treball ha estat: 
 
1. Localització: ubicació de l’assentament de la parcel·la en el territori i característiques de les 

zones i espais limítrofs. 
 

2. Biodiversitat: descripció, estat i localització en la parcel·la i entorn proper de la vegetació 
existent, per una banda, i potencial d’interès per incloure al projecte.  
 

3. Sòl: consideració de les característiques topogràfiques i edafològiques (riquesa en nutrients, 
permeabilitat, etc.) que donen una primera aproximació a la seva qualitat. 

4. Aigua: consideració del recurs com a un element bàsic a tenir en compte en el projecte tant en 
la dinàmica hidrològica de la parcel·la com en la fase d’ús de la urbanització i l’edificació 

 
5. Edificis i instal·lacions: Descripció de la situació actual dels elements arquitectònics i 

d’infrastructura pública presents a l’àrea d’intervenció i proposta de manteniment o 
desmantellament. 

 
6. Paisatge: determinació dels elements que configuren el paisatge actual i mesures per integrar 

les noves peces a l’entorn.  
 
7. Riscos ambientals: consideració dels riscos associats a la zona en relació al canvi d’activitat i 

a l’entorn. 
 

8. Qualitat atmosfèrica: determinació de paràmetres que en major o menor mesura intervenen 
en la qualitat del medi en general i directament en la salut de les persones (qualitat de l’aire, 
contaminació lumínica, acústica...) 
 

9. Usos i activitats: anàlisi i valoració dels canvis proposats i dels impactes ambientals derivats 
quant a l’activitat, actual i futura, desenvolupada a la parcel·la (fluxos metabòlics: residus, 
consum d’aigua i energia, etc.) 
 

10. Accessibilitat, mobilitat i connectivitat: estudi de detall, en tres escales d’anàlisi (parcel·la, 
barri i sector), de la capacitat de la parcel·la per ser accessible des de diversos vials i 
mitjançant diferents sistemes de transport. Consideració dels criteris que regiran la mobilitat 
interna de la futura urbanització.  
Es consideren, en l’escala següent, les possibilitats d’establir connexions amb l’entorn més 
proper i sobretot amb les àrees residencials adjacents.  
En l’escala més gran d’anàlisi, es té en compte el sistema de comunicacions, la tipologia de les 
infrastructures que connecten l’àrea amb l’escala regional i es fa una reflexió al voltant dels 
condicionants que el model de mobilitat urbana aporta a la definició del projecte. 
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2.2. MATRIUS ANALÍTICO-PROPOSITIVES 
 
 
LOCALITZACIÓ: Unitat d’actuació 86 - Camp de La Coma 
 
DESCRIPCIÓ: S’entén com a escala d’anàlisi l’àmbit estricte del projecte que serà objecte 
d’intervenció, i que, en aquest cas, es correspon amb la Unitat d’Actuació 86 segons el Pla General 
d’Ordenació Urbana de Girona, d’una superfície total de 34.703 m2. Aquesta parcel·la dóna façana 
continua en el seu llindant Est amb la carretera C250 a Sant Feliu de Guíxols, llinda al Nord amb la 
Unitat d’Actuació Can Turon, a l’Oest amb el PMU Estació de Mercaderies i part de la zona 
residencial de l’Avellaneda i al Sud amb els habitatges situats al C/Aragó i una àrea boscosa. 
 
ASPECTES ANALITZATS EN AQUESTA ESCALA 
 
1. Localització. 
2. Biodiversitat.  
3. Sòl. 
4. Aigua. 
5. Edificis i instal·lacions.  
6. Paisatge. 
7. Riscos ambientals. 
8. Qualitat atmosfèrica. 
9. Usos i activitats. 
10.  Accessibilitat, mobilitat i connectivitat 
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1. LOCALITZACIÓ.  
 

DESCRIPCIÓ: Ubicació de l’assentament de la parcel·la en el territori i característiques de les 
zones i espais limítrofs. 

 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT:  

 
• Diversitat funcional de la ciutat. 
• Utilització del recursos propis. 
• Integració i adequació al paisatge. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
Els límits de parcel·la 
d’intervenció estan ben 
definits (C250 i zones 
boscoses) i el seu estat actual 
permet una execució del 
projecte que no requereix una 
gran intervenció. 
 
Situada en un entorn natural 
que li aporta qualitat 
paisatgística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions de la parcel·la 
i la seva proporcionalitat 
permeten un assentament 
edificatori i una orientació que 
sigui òptima en termes 
bioclimàtics. 
 

 
En aquest estadi de desenvolupament del Pla General, la seva 
situació en una zona de recent creixement molt propera al límit 
sud del municipi li aporta un certa desconnexió respecte la 
trama urbanística contínua. 
 
Excessiva proximitat a una carretera amb alt volum de trànsit. 
 
La seva lleugera orientació cap al vial CC-250 fa que sigui 
directament afectada per la contaminació acústica ocasionada 
pel pas de vehicles.  
 
L’existència d’altres factors que condicionen la qualitat 
ambiental de la zona (soroll, visuals, bosc, etc.) obliguen a 
prioritzar un tipus d’assentament que en principi no és òptim 
des de punt de vista de l’arquitectura bioclimàtica. 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
Des d'una perspectiva sostenibilista el model desitjat passaria per la configuració d'una ciutat 
compacta amb tots els beneficis socio-ambientals que això comporta, tant pel que fa a la 
proximitat de serveis i equipaments com a la reducció dels desplaçaments obligats, per la qual 
cosa, ja que, les característiques de l’àmbit d'aquest projecte s'allunyaren d'aquest model 
òptim, caldrà buscar les solucions necessàries que redueixin l'efecte d’aïllament, a partir de 
combinar autosuficiència amb facilitar la interconnexió fluida amb els nuclis i barris de l'entorn 
immediat. 
 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 

• Destinar sòl (construït o lliure) per equipar la nova zona residencial amb serveis socials 
bàsics (alimentació, lleure, esport, cultura, salut). En el seu defecte caldrà garantir 
l’accés a aquests serveis a menys de 500 metres de distància. 

• Realitzar un estudi de detall de les peces adjacents amb un visió territorial per tal 
d’adequar els diferents accessos a la zona aprofitant els existents i estenent la trama 
urbana del barri (p.e. tram urbanitzat d’accés al C/Aragó). Aquesta prolongació de la 

xarxa de carrers de nova construcció s’adaptarà a les necessitats de desplaçament amb 
diversos mitjans de transport. 

• Disposar elements entre el vial i la urbanització que minimitzin l’impacte acústic i sobre 
el paisatge 

• Concentrar la intervenció en la part central de la parcel·la. 
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2. BIODIVERSITAT. 
 

DECRIPCIÓ: Descripció, estat i localització en la parcel·la i l’entorn de la vegetació existent, 
per una banda, i potencial d’interès per incloure al projecte. 

 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 

 
• Valoració i protecció de la biodiversitat. 
• Integració i adequació al paisatge. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
Existència d’una corona forestal amb un alt 
índex de biodiversitat que delimita una zona 
de conreu caracteritzada per la seva 
monoespecificitat poblacional. 
 
Presència de diferents comunitats amb 
espècies mediterrànies autòctones (alzines, 
roures, alzines sureres, oms, pins, etc.) que 
es troben en diferents estadis de la 
successió ecològica i que evidencien la 
presència o absència d’aigua al sòl i subsòl. 
 
Existència d’una àmplia superfície de terreny 
amb escassa biodiversitat (monocultiu) 
situada en un espai central i de fàcil accés. 
La disposició dels arbres en les zones 
perimetrals no dificulten l’ordenació interna 
de la parcel·la per la qual cosa facilita la 
seva conservació. 
 
Proximitat al paratge del Bosc de la Pabordia 
(sòl no urbanitzable), un espai natural 
protegit d’alt valor ecològic reconegut per 
l’administració local com a peça clau en la 
configuració d’un futur projecte de connexió 
ecològica i social d’Anella verda a la perifèria 
de la ciutat de Girona. 
 

 
La intervenció urbanística en aquest entorn 
provoca una disminució de la biodiversitat 
associada a la configuració territorial en mosaic. 
 
La inexistència de passos de fauna fa que la CC-
250 sigui una barrera infranquejable per 
mamífers, amfibis i rèptils que volen accedir al 
Bosc de la Pabordia. 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
La urbanització en clau de sostenibilitat requereix buscar el major equilibri possible entre l'espai 
on s'intensifica la intervenció i el no intervingut (espais lliures), per la qual cosa caldrà 
incorporar al projecte tots aquells elements que facilitin aquest equilibri. L’existència de zones 
verdes consolidades amb individus d’espècies autòctones ben desenvolupats i en bona disposició 
en les zones perimetrals de la parcel·la d’actuació es pot considerar com una fase avançada 
d'aquest model d'urbanització que persegueix la valoració i optimització de la vegetació existent. 
Caldrà però, complementar aquestes àrees amb altres individus autòctons propis de la zona per 
tal de cobrir les necessitats d'arbrat en els espais interiors de la trama urbana del projecte. 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Mantenir la corona boscosa existent incorporant-la al projecte. 
• Intensificar la intervenció urbanística en l’àrea central de la parcel·la per tal d’allunyar-

se el suficient per evitar riscos al medi i a les persones. 
• Delimitar amb tanques de protecció per evitar l’afectació a la massa boscosa durant la 

fase d’execució (parcel·la, accessos, zones de suport logístic, etc.)  
• En tasques de restauració del patrimoni natural es descarta la plantació de qualsevol 

espècie piròfita, així com caldrà valorar la necessitat d’esclarir alguns individus del 
gènere pinus existents a la zona, per tal de reduir la vulnerabilitat de la zona. 

• Complementar les àrees boscoses amb els espais interiors de la trama urbana del 
projecte introduint altres individus d’espècies autòctones en l’arbrat urbà, per tal de 
mantenir l’equilibri i connexió de les visuals entre l'espai on s'intensifica la intervenció i 
l’espai lliure no intervingut. 
Proposta d’espècies autòctones per revegetar: 

- Tanques de caducifolis: Ulmus sp. Fraxinus angustifolia, Fruiters, etc. 
- Arbres: Quercus ilex, Quercus humilis, Celtis australis, etc. 
- Arbustos: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Erica arborea, Rosmarinus 

officinalis, Viburnum tinus, Ramnus alaternus, Hedera helix, Spartium 
junceum, etc. 

- Estrat herbaci: espècies típiques de prat mediterrani  
- Parterres i jardins: espècies de xerojardineria 
 

La introducció d’espècies autòctones respon a criteris de baix manteniment i mínima 
intervenció, ja que es tracta d’espècies adaptades, per la qual es rebutja la utilització de 
qualsevol producte químic de síntesi tant pel control de plagues com per l’adob, així 
doncs, s’aconsella com a tasques de manteniment del verd urbà la sega periòdica i 
l’aportació d’adobs orgànics. 

 
Recomanacions ambientals d’edificació: 
 
• Possibilitat d’incloure vegetació caducifòlia: l'existència d’espai exterior adjacent a 

l’edifici o la creació d’un pati dins el seu volum, permet la conducció de llum natural als 
habitatges o compartiments interiors allunyats de la perifèria. Al ser vegetat amb 
espècies arbòries de fulla caduca (p.e. Tilia cordata, Celtis australis) es possibilita la 
protecció de la radiació solar a l'estiu i permet la seva entrada a l'hivern. 
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3. SÒL. 
 

DESCRIPCIÓ: Consideració de les característiques topogràfiques i edafològiques (riquesa en 
nutrients, permeabilitat, etc.) que donen una primera aproximació a la seva qualitat. 

 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 

 
• Utilització eficient dels recursos ecològics. 
• Integració i adequació al paisatge. 
• Superació de la capacitat de càrrega del medi. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
Existència de sòl permeable que possibilita la 
infiltració de l’aigua d’escorrentia i la 
proliferació d’espècies vegetals. 
 
Sòl ric en nutrients derivat de l’activitat 
agrícola duta a terme fins a dia d’avui, fet 
que el fa potencialment utilitzable per 
adequacions dels espais lliures vegetats. 
 
La poca presència d’espècies nitròfiles 
suggereix baixos nivells de contaminació 
degut a aportacions orgàniques. 
 
Terreny amb poc pendent que impedeix que 
es produeixin processos erosius i la 
conseqüent pèrdua de sòl degut a l’aigua 
d’escorrentia. Així mateix aquest relleu 
facilita la urbanització sense ocasionar grans 
moviments de terres. 
 

 
La intervenció arquitectònica suposarà una 
reducció de la permeabilitat natural del sòl en 
termes de superfície, funció que haurà 
d’assumir l’espai permeable que es conservi.  
 
L’activitat agrícola desenvolupada anteriorment 
a la parcel·la pot haver originat episodis que 
hagin contaminat el sòl i l’aigua del subsòl. 
 
L’ús residencial al qual es vol destinar la 
parcel·la pot aportar un major risc de 
contaminació del sòl (aigües de rentat dels 
vials, olis, greixos, hidrocarburs...) 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
En la mesura del possible s'haurà d'integrar l'actuació amb l'entorn, això implica respectar al 
màxim les característiques topogràfiques de la zona, així com el manteniment de sòl permeable 
per poder compatibilitzar la urbanització amb la infiltració de l’aigua d’escorrentia, i reduir la 
interferència en la dinàmica natural de la zona. En aquest sentit, qualsevol intervenció caldrà 
que incorpori les mesures correctores o restauradores que redueixin l'impacte, així com caldrà 
que inclogui les noves actuacions de millora de la qualitat de vida de les persones que es 
deriven del canvi d’ús agrícola a residencial. 
 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 

• Integrar l'actuació amb l'entorn mantenint l’equilibri entre sòl permeable i impermeable. 
• Tractar el paviment amb sistemes mixtos per tal d’afavorir la infiltració i l’aparició de 

vegetació. 
• Aprofitar la capa de sòl orgànic com a recurs per a tasques de restauració i 

enjardinament, a partir del decapatge de les capes superficials del sòl en la fase inicial 
de moviment de terres.  

• Establir mecanismes de control de la contaminació derivada de la mobilitat en els vials 
asfaltats i a les zones d’aparcament en la mateixa zona on es produeix, a partir de 
sistemes de filtratge i fixació de contaminants (hidrocarburs, olis, greixos, etc.) 

• Aplicar mesures de contenció de talussos i altres espais resultants de la intervenció, 
encaminades a la reducció del risc d’erosió. 

• Realitzar els estudis geotècnics obligatoris que marca la normativa per a la construcció 
de nous blocs residencials. 
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4. AIGUA. 
 

DESCRIPCIÓ: Consideració del recurs com a un element bàsic a tenir en compte en el 
projecte tant en la dinàmica hidrològica de la parcel·la com en la fase d’ús de la urbanització 
i l’edificació. 

 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 

 
• Utilització eficient dels recursos ecològics. 
• Superació de la capacitat de càrrega del medi. 
• Utilització del recursos propis. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
L’activitat duta a terme a la 
parcel·la fins a l’actualitat no 
ha suposat grans consums 
d’aigua. 
 
Existència d’aigua en el 
subsòl, tal i com ho indica la 
destacada presència d’una 
omeda, típica de zones 
humides. 
 
Control de l’aigua 
d’escorrentia degut a 
l’adequació d’una cuneta 
perimetral. 
 
Es destaca la presència 
d’antigues infrastructures de 
bombeig que servien per 
extreure aigua per mitjà de 
pous.  
 

 
El desenvolupament de l’obra i la nova activitat a la que es 
destinarà la parcel·la fa que canviïn les característiques de 
consum d’aigua tant en quantitat com en qualitat.  
 
Un alt nivell d’intensificació de l’activitat agrícola pot haver 
malmès la qualitat de l’aigua del subsòl. 

 
 
ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
L’escassetat d’aquest recurs –que va en augment en els territoris de clima mediterrani- 
requereix, per una banda, una consideració especial, tant pel que fa al consum com a la qualitat 
necessària per a cada ús; i per l’altra, donada l’activitat agrícola desenvolupada fins a dia d’avui 
en part de la parcel·la, l’elaboració d’estudis per determinar el nivell freàtic i la qualitat de 
l’aigua del subsòl. El sistema hidrològic natural de l’àmbit del projecte consisteix bàsicament en 
la infiltració directe derivada de la permeabilitat natural del sòl. Aquest sistema només es veu 
lleugerament modificat pels pendents existents a cotes superiors que drenen l’aigua cap el reg 
perimetral de la plana de conreu. Fins a l’actualitat la tipologia de conreu de secà no ha suposat 
l’aportació extra d’aigua, tret d’episodis extrems de sequera. 
 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Realitzar estudis específics per conèixer la qualitat de les aigües del subsòl i la possible 
contaminació derivada de l’activitat agrícola. 

• Vetllar pel manteniment del sistema hidrològic natural de l’àmbit del projecte que 
consisteix bàsicament en la infiltració directe derivada de la permeabilitat natural del 
sòl. Així doncs, es tractarà el paviment amb sistemes mixtos per tal que s’afavoreixi la 

recàrrega directa de l’aqüífer. 
• Es canalitzarà de forma separativa les aigües pluvials de les residuals que podran tenir 

dos possibles destins:  
- Estudiar i dimensionar la construcció de sistemes d’acumulació i 

emmagatzematge de les aigües de coberta i escolament superficial per 
posteriors usos de la zona. 

- Estudiar la instal·lació de pous d’infiltració directe de l’aigua d’escolament i de 
les cobertes. 

 
Recomanacions ambientals d’edificació: 

 
• Espais adjacents o interiors amb presència d’aigua i vegetació: aquests generen un 

microclima relativament controlat i actuen com a filtre-tampó entre les condicions 
exteriors i les interiors. 

• Separació d'aigües pluvials: l'edifici separarà les aigües de pluja de la resta a partir d'un 
doble circuit exterior. Caldrà considerar la possibilitat d'emmagatzemar-les per a 
posterior reutilització juntament amb les aigües grises provinents dels habitatges. 

• Aixetes de doble cabal: les aixetes tindran dos recorreguts diferenciats en funció de la 
pressió necessària en cada moment. 

• Mecanisme de regulació del consum d’aigua a les cisternes dels WC: sistemes de doble 
descàrrega.  

• Estudi per al disseny d’un sistema per la reutilització d'aigües grises per a les cisternes: 
un circuit intern permet conduir l’aigua utilitzada a les piques per alimentar les cisternes 
del WC. 
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5. EDIFICIS I INSTAL·LACIONS. 
 

DESCRIPCIÓ: Situació actual dels elements arquitectònics i d’infrastructura pública presents 
a l’àrea d’intervenció i proposta de manteniment o desmantellament. 
 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 

 
• Contribució a la sostenibilitat global. 
• Utilització eficient dels recursos ecològics. 
• Utilització dels recursos propis. 
• Diversitat funcional de la ciutat. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
Inexistència d’elements arquitectònics 
rellevants lligats a l’activitat agrícola (murs de 
pedra seca, masies, barraques de vinya, pous, 
canals) que mereixin conservació. 
 
L’estat actual de l’àrea permet pensar i dur a 
terme un procés arquitectònic sostenible des 
del primer estadi (disseny) fins al darrer 
(desmantellament). 
 

 
La tipologia residencial de l’entorn més proper 
- casa unifamiliar aïllada - difereix del model 
sostenibilista de major densitat d’ocupació 
definida a la normativa urbanística. 
 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
La inexistència d’elements arquitectònics o instal·lacions agrícoles que mereixin algun tipus de 
reconeixement arqueològic o figura de protecció deixa via lliure a la intervenció urbanística. Pel 
que fa al procés de nova edificació caldrà que el projecte incorpori en cadascuna de les seves 
fases la dimensió ambiental tant des de la fase inicials de disseny arquitectònic i de les 
instal·lacions com en l’elecció dels materials, la gestió dels residus en la fase de construcció i en 
la fase d’ús i la previsió dels efectes negatius ocasionats en la fase de desmantellament. En 
aquest sentit tots els criteris estaran encaminats a l’optimització dels recursos (aigua, energia, 
sòl, materials) i a la selecció i reducció dels residus.  
 
PROPOSTES 
 
Recomanacions ambientals d’edificació: 
 

• Arquitectura bioclimàtica: Eficiència energètica a partir de sistemes passius 
• Elecció dels materials i dels sistemes constructius 
• Disseny no excloent per a les persones amb mobilitat reduïda 
• Eficiència energètica 
• Mesures d’estalvi d’aigua 
• Gestió de residus 
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6. PAISATGE. 
 

DESCRIPCIÓ: Determinació dels elements que configuren el paisatge actual i mesures per 
integrar les noves peces a l’entorn. 

 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
 

• Integració i adequació al paisatge. 
• Valoració i protecció de la biodiversitat. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
Paisatge en equilibri caracteritzat per la seva 
estructura en mosaic (zones naturals, zones 
urbanitzades, àrees amb activitat agrícola...) 
amb espais de transició i contacte idonis per a 
fer la funció natural de refugi d’espècies 
animals. 
 
L’existència d’un paisatge natural de qualitat 
proper a l’àrea d’intervenció pot servir de 
referent i ajudar a l’hora de definir la 
configuració dels espais lliures interiors. 
 

 
La inclusió d’una nova peça edificatòria de 
grans dimensions modificarà la imatge 
“idealitzada” de paisatge natural associada a la 
convivència d’usos lligada al medi rural.   

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
El projecte ha de tenir en compte la màxima integració amb el paisatge (entès com a resultat 
estètic d’un sistema dinàmic que relaciona el medi natural amb l’activitat antròpica) i amb 
l’entorn, a partir del tractament de superfícies, volums, alçades, cromatismes, etc... Per altra 
banda és del tot necessari incorporar els elements propis del paisatge existent per tal d’obtenir 
la màxima heterogeneïtat dins la unitat paisatgística per evitar la fragmentació; de la mateixa 
manera caldrà pal·liar els impactes derivats de la pròpia urbanització i dels elements que 
actualment distorsionen aquesta unitat.  
 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Implantar l’edificació en el seu entorn, realitzant un estudi interescalar del projecte, un 
estudi de l’ordenació de la parcel·la i del tractament dels espais exteriors i intermedis 
per tal d’aconseguir la màxima integració amb el paisatge i l’entorn. 

• Incorporar les peces del projecte en la lògica paisatgística existent jugant amb els 
elements actuals fent-los partícips del nou conjunt.. 

• Pal·liar els impactes derivats de la pròpia urbanització i dels elements que actualment 
distorsionen aquesta unitat a partir de pantalles vegetals ordenades en base a les 
diferents visuals. 

• Disposar una mota longitudinal, en paral·lel a la carretera, per complementar 
l’apantallament arbrat.  
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7. RISCOS AMBIENTALS. 
 

DESCRIPCIÓ: Consideració dels riscos associats a la zona en relació al canvi d’activitat i a 
l’entorn. 
 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
 

• Contribució a la sostenibilitat global. 
• Prevenció de riscos ambientals. 
• Contribució a la millora de la salut de les persones. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
La topografia, sense pendents 
superiors al 12%, i l’alt nivell 
d’infiltració del sòl suposen 
un nivell baix de risc d’erosió. 
 
El caràcter de plana que 
presenta la parcel·la la fa poc 
vulnerable enfront els riscos 
d’inundació.  
 
La presència d’infrastructures 
viàries de prou entitat per 
actuar com a tallafocs. 
 
La gran accessibilitat a la 
parcel·la permet actuacions 
ràpides en situacions de risc 
per a persones i béns. 

 
Elevat risc d’accidentalitat provocat per la presència propera de 
la carretera CC-250 
 
La C250 permet el pas de vehicles que transporten mercaderies 
perilloses que suposen un risc d’afectació per la zona i els seus 
futurs habitants. 
 
Incendis degut a la presència d’una massa boscosa que conte 
espècies altament piròfites. El DECRET 241/1994, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, marca quines accions s’han de dur a 
terme per garantir aquesta protecció. 
 
L’alta densitat de la població de pins de les pinedes properes a 
les zones habitades suposa un afebliment dels individus cosa 
que pot suposar un risc en episodis de forts vents 
 
La intensificació de l’activitat constructiva pot ocasionar 
contaminació en la fase d’obra (residus, vessaments, etc) 
 
Aparició de riscos associats a la contaminació en el medi urbà 
(acústica, lumínica, electromagnètica, etc.) fent especial èmfasi 
a l’acústica derivada de la presència d’un vial de trànsit intens 
(CC 250) 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
La proximitat d’una massa forestal formada bàsicament per espècie piròfites com són les del 
gènere pinus i amb una formació poblacional poc diversa en quant a mides, comporta un alt risc 
d’incendi, per la qual cosa es fa absolutament necessari l’acompliment de la normativa pel que 
fa a zones i distàncies de protecció, així com pel que es refereix al manteniment de les zones 
boscoses (neteges de sotabosc, tales selectives, etc.). Aquest factor de risc es veu agreujat per 
la proximitat de la carretera, per tant també caldrà extremar les mesures per reduir la 
incidència d’aquesta infrastructura en els punts de contacte carretera-residència-bosc tant pel 
que fa al risc d’incendi com altres riscos derivats de la proximitat al vial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 

 
• Vetllar per l’acompliment de la normativa (Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, 

del Ministeri de Foment i Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionats 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis), pel que fa a la protecció 
contra risc d’incendi. 

• Definir les accions de projecte que intervindrien en un procés d’evacuació (accessos, 
vials, etc.) 

• En tasques de restauració del patrimoni natural es descarta la plantació de qualsevol 
espècie piròfita, així com caldrà valorar la necessitat d’esclarir alguns individus del 
gènere pinus existents a la zona, per tal de reduir la vulnerabilitat de la zona. 

• Extremar les mesures per reduir la incidència de la carretera en els punts de contacte 
carretera-residència–bosc, com per exemple l’ordenació de la vialitat cap al barri de 
l’Avellaneda i no cap a la CC250 per anar al centre de la ciutat, la disposició de la mota 
per reduir l’afectació per impacte acústic, etc. 

• Reduir l’impacte acústic provocat per la proximitat a la comarcal a partir de: Mesures 
d’urbanització: 

- Minimitzar l’afectació a partir de la distribució dels espais segons la seva 
vulnerabilitat enfront el soroll. 

- Instal·lar sistemes de minimització de l'impacte acústic: pantalles acústiques 
artificials, motes de terra, barreres arbòries (la seva eficiència és directament 
proporcional a la fondària de la barrera), etc.  

  
 
 
Recomanacions ambientals d’edificació: 

 
• Textures d'aïllament acústic en la pell de l’edifici: la rugositat i la porositat dels materials 

de façana esmorteeixen els sorolls aguts. 
• Materials aïllants: aplicar en les façanes materials absorbents 
• Finestres de doble vidre: es crea un sistema de pantalla acústica en doblar els 

tancaments. Cal tenir en compte que en el cas de les finestres el vidre acusa molt el 
fenomen de ressonància, per tant cal recórrer a vidres dobles de diferents gruixos, que 
no siguin paral·lels, amb juntes de cautxú sintètic i amb cameres d'aire revestides 
lateralment amb material absorbent. 
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8. QUALITAT ATMOSFÈRICA. 
 

DESCRIPCIÓ: Determinació de paràmetres que en major o menor mesura intervenen en la 
qualitat del medi en general i directament en la salut de les persones qualitat de l’aire, 
contaminació lumínica, acústica... 
 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
 

• Contribució a la sostenibilitat global. 
• Superació de la capacitat de càrrega. 
• Contribució a la millora de la salut de les persones. 
• Utilització eficient dels recursos ecològics. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
Les dades de l’estació més 
propera de la XVCA marquen 
una bona qualitat de l’aire 
amb valors que estan molt per 
sota dels que serien 
preocupants: SO2=1µg/m³(0-
200, bona), NO2<60 (0-115, 
bona), PST<47 (0-75, bona), 
CO<0,5 (0-6, bona). 
 
Presència de massa boscosa 
que pot ajudar en la fixació i 
retenció de contaminants 
atmosfèrics generats així com 
també en l’atenuació de 
l’increment de l’efecte 
hivernacle provocat per la 
nova urbanització. 
 
Actualment s’assoleixen nivells 
de foscor acceptables o si més 
no, l’ús de la parcel·la no 
contribueix a l’increment de la 
“boira lluminosa” típica de les 
zones urbanes. 
 

 
Contaminació atmosfèrica degut a la nova presència de 
mitjans motoritzats. 
 
L’increment de l’ús del vehicle motoritzat associat al model 
d’urbanització juntament amb la presència de la comarcal pot 
provocar augments de la pol·lució per partícules sobretot en 
llargs períodes d’anticicló. 
 
Contaminació acústica derivada de la presència de la carretera 
C-250: LAr superior a 70 dBA. 
 
La situació de la massa boscosa respecte l’àrea d’intervenció 
no facilita la reducció dels nivells sonors. 
 
La imprescindible inclusió d’enllumenat públic pot reduir la 
qualitat lumínica dels estadis de penombra i foscor necessaris 
per a la supervivència d’algunes espècies (rapinyaires, petits 
mamífers, rosegadors, etc.) i per a la contemplació del cel 
nocturn. 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
La contaminació atmosfèrica de les nostres ciutats o la que es pugui generar in situ té un 
caràcter transfronterer i la seva persistència està en funció de la meteorologia (pluges, vents 
dominants, pressió atmosfèrica...). De tota manera l’existència de massa arbrada en l’àmbit del 
projecte suposa un benefici ambiental pel que fa a la fixació de contaminants entre d’altres. A 
més, alhora de proposar la seva protecció, caldrà valorar, per petita que sigui, la contribució 
que aporta l’àrea boscosa en la reducció de l’efecte hivernacle (2,54 kg CO2/ha·any) 
 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Mantenir la màxima superfície de massa boscosa com a element de reducció de la 
contaminació atmosfèrica (fixació de contaminants) i a escala superior per la contribució 
a la reducció de l’efecte hivernacle. 

• Planificar i ordenar la zona d’intervenció per tal de dotar-la d’infrastructures que 
afavoreixin els sistemes de mobilitat alternatius al vehicle motoritzat privat, menys 
contaminants. 

• Instal·lar sistemes d’il·luminació exterior d'alta eficiència amb làmpades de vapor de 
sodi de baixa pressió, que es connecta a partir de sensors de llum, i el disseny del qual 
té en compte una minimització de la contaminació lumínica.  

• Desplegar les actuacions proposades en l’apartat de riscos per tal de fer front a la 
contaminació acústica. 

• Estudiar la possibilitat d’aplicar els criteris ambientals en l’edificació sobre l’elecció dels 
materials per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics: 

- L’energia consumida en la fabricació, la extracció i el transport, associada als 
materials de construcció és molt elevada. En aquests processos es consumeixen 
recursos energètics limitats i s'emeten productes contaminants (CO2, SO2, NOx, 
etc.) a l'atmosfera amb els conseqüents efectes a nivell global. 

- En tots els processos relacionats amb la construcció, existeix un elevat risc 
d'alliberament de substàncies nocives (sòlides, líquides o gasoses) pel sòl, 
l'aigua i l'aire. Per tant en l’elecció dels materials es tindrà en compte a l’hora de 
decidir les pintures, els protectors de fusta, zinc de cobertes, HCFC d'aïllants, 
fibres d'asbest, etc. 
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9. USOS I ACTIVITATS. 
 

DESCRIPCIÓ: Anàlisi i valoració dels canvis proposats i dels impactes ambientals derivats 
quant a l’activitat, actual i futura, desenvolupada a la parcel·la (fluxos metabòlics: residus, 
consum d’aigua i energia, etc.) 
 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
 

• Diversitat funcional de la ciutat. 
• Utilització del recursos propis. 
• Utilització eficient dels recursos ecològics. 
• Superació de la capacitat de càrrega del medi. 
• Implicació social en el procés de sostenibilitat. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

 
El canvi d’us permet pensar i 
dur a terme un procés 
arquitectònic en base als 
principis de sostenibilitat. 
 
El desenvolupament del nou 
nucli urbà possibilita 
l’establiment d’una certa 
activitat econòmica lligada a la 
dinàmica quotidiana associada 
a l’ús residencial. 
 
 
 
 
 
 
 
La qualitat de l’ús residencial 
es veu afavorida per la 
proximitat al medi natural  
 

 
El canvi d’ús proposat, d’agrícola a residencial, aporta una 
major pressió ambiental al medi.  
 
La nova presència d’habitatges provocarà un augment de la 
producció de residus urbans i aigua residual 
 
La necessitat d’adequar vials i espais d’aparcament públic 
originarà un nou residu, l’aigua d’escorrentia de les zones 
asfaltades carregada amb olis, greixos i hidrocarburs, que 
desaconsellen l’abocament directe al terreny. 
 
Pèrdua de qualitat residencial directament relacionada a 
l’excessiva proximitat a una carretera amb alt volum de trànsit 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
La coherència de l’estructura territorial passa, en certa forma, pel manteniment del model de 
mosaic amb el que es garanteix la diversificació i alhora la compatibilitat entre els diferents 
usos. Per aquesta raó és important que les peces residencials siguin el més autosuficients 
possible, ja que això els permet certa entitat per poder relacionar-se amb els altres elements 
del mosaic. Dotar d’equipaments i/o facilitar-ne l’accés de forma àgil, fluïda i, sobretot, a mida 
humana, és fonamental per aconseguir la sostenibilitat d’aquesta entitat pròpia que defuig 
qualsevol tipus d’aïllament. Cal donar coherència al teixit urbà d’aquesta àrea del municipi i 
considerar els nous impactes derivats del nou ús residencial, i dissenyar sistemes de gestió 
ambiental urbana innovadors i integrats (recollida selectiva, tractament in situ de l’aigua de 
rentat de les zones asfaltades, etc.) 

PROPOSTES 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Incloure un percentatge a determinar d’espais destinats a l’ús comercial tant escala de 
barri (p.e. alimentació) com altres activitats relacionades amb la petita empresa, amb 
l’objectiu d’evitar l’aïllament i la necessitat dels desplaçaments per l’adquisició de 
productes bàsics. 

• Dotar d’equipaments i/o facilitar-ne l’accés de forma àgil, fluïda i, sobretot, a mida 
humana. 

• Donar coherència al nou teixit urbà amb la creació d’espais públic i espais de relació.  
• Dissenyar sistemes de gestió ambiental urbana innovadors i integrats (contenidors de 

recollida selectiva enterrats/camuflats, compostatge, horta comunitària, sistemes de 
depuració/filtratge in situ, etc.) 
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10.  ACCESSIBILITAT, MOBILITAT I CONNECTIVITAT. 
 

DESCRIPCIÓ: Estudi de detall, en tres escales d’anàlisi (parcel·la, barri i sector), de la 
capacitat de la parcel·la per ser accessible des de diversos vials i mitjançant diferents 
sistemes de transport. Consideració dels criteris que regiran la mobilitat interna de la futura 
urbanització. 
Es consideren, en l’escala meso, les possibilitats d’establir connexions amb l’entorn més 
proper i sobretot amb les àrees residencials adjacents i amb les noves unitats d’actuació. 
En l’escala més gran d’anàlisi, es té en compte el sistema de comunicacions, la tipologia de 
les infrastructures que connecten l’àrea amb l’escala regional i es fa una reflexió al voltant 
dels condicionants que el model de mobilitat urbana aporta a la definició del projecte. 
 
OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT 
 

• Contribució a la sostenibilitat global. 
• Superació de la capacitat de càrrega. 
• Contribució a la millora de la salut de les persones. 
• Prevenció de riscos ambientals. 
• Implicació social en el procés de sostenibilitat. 
• Diversitat funcional de la ciutat. 
• Utilització eficient dels recursos ecològics. 

 
POTENCIALITATS FEBLESES 

A l’escala de la unitat d’actuació: 
 
Parcel·la propera a una via de primer ordre 
que permet dur a terme accions que facilitin 
l’accés directe. 
 
La fase en la que es troba el projecte 
d’urbanització permet dissenyar un model 
“humanitzat” de mobilitat interna (vianants, 
bicicletes, barreres arquitectòniques) 
 
L’àrea d’intervenció està unida al carrer Aragó 
a través d’un tram de carrer pavimentat que 
comunica amb un camí agrícola sense 
pavimentar que porta directament a la parada 
de la línia 1 del bus municipal TMG. 
 
L’àrea, en el seu vessant sud, llinda amb el 
carrer Aragó a través d’una parcel·la boscosa, 
cosa que permet una connexió ràpida per a 
vianants. 
 

 
Inexistència d’un accés urbanitzat directe a la 
parcel·la amb secció vorera-calçada-vorera  
 
El disseny actual de les vies de comunicació 
interurbana que delimiten la parcel·la dificulta 
un tractament de vores que faciliti el 
desplaçament amb altres mitjans que no siguin 
el vehicle motoritzat  
 
Inexistència d’una via ciclista urbana que doni 
accés a la parcel·la o a zones properes. 
 
 

POTENCIALITATS FEBLESES 
A l’escala de Barri: 

 
El C/Aragó, que actualment està urbanitzat i 
ben ombrejat, enllaça el Camp de la Coma 
amb la zona de l’Avellaneda i pot formar part 
fonamental de la via de connexió amb la nova 
unitat d’actuació desenvolupada a La Pabordia. 
 
Existència d’un potencial itinerari format per 
diversos trams (carrer urbanitzat, voreres, 
pista forestal, corriol, vorada agrícola, etc.) 
que connecta La Coma i La Pabordia a través 
d’un vial per a vianants i bicicletes que té com 
a peça fonamental el C/Aragó. 
 

 
Aquest carrer no està urbanitzat completament 
(amb voreres i carril bicicleta) en tot el seu 
recorregut i aquest fet aguditza la sensació 
d’inseguretat als vianants i ciclistes enfront els 
vehicles motoritzats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existència de servei de bus urbà (L1) amb una 
parada a menys de 100 m. (al C/ Aragó) a la 
zona d’intervenció, i que comunica amb el 
centre urbà (zona correus). A més la parada 
més propera de la L2 del bus urbà es troba a 
menys de 400m., en la zona de la U.A. 
Avellaneda. Es compleix la part de l’indicador 
de Proximitat a serveis bàsics referent al 
transport públic definit per L’ajuntament de 
Girona (adaptat en el Sistema d’indicadors de 
Sostenibilitat  de Girona extret del que 
proposa la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la 
Sostenibilitat- BCN) que aconsella distàncies 
inferiors a 500 metres. 
 
La C250 i el C/Barcelona, vies amb un elevat 
índex de circulació, es situen a la perifèria de 
la zona residencial del barri i realitzen més la 
funció d’emmarcar-lo, aïllant els usos 
industrials, que no pas de fragmentar-lo. 
 
Consideració del futur projecte de remodelació 
del C/Barcelona com un projecte de pacificació 
i transformació cap a una via més urbana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i així aquestes vies suposen un tall brusc 
respecte la connectivitat del barri amb les 
àrees del seu entorn i no afavoreixen l’ús de 
mitjans de transport diferents del cotxe 
particular. 
 
Actualment encara es percep que el 
C/Barcelona té un origen d’enllaç interurbà i 
suposa una de les principals entrades pel sud 
de la ciutat.  
 
Dificultat d’adaptar la C250 al trànsit de 
bicicletes i vianants pel seu caràcter de 
carretera. 
 

POTENCIALITATS FEBLESES 
A l’escala del Sector sud de la ciutat de Girona: 

 
La zona conté espais naturals protegits d’alt 
valor ecològic que formen peces clau en la 
configuració d’un futur projecte de connexió 
ecològica i social d’Anella verda a la perifèria 
de la ciutat de Girona. 
 
Parcel·la ben connectada a l’escala regional a 
través del nus de comunicació de l’entrada sud 
de Girona. 
 

 
El model de mobilitat basat en el cotxe 
particular està molt estès en la nostra societat 
i condiciona la planificació dels espais d’us 
residencial. 
 
Índex de motorització de la ciutat de 
Girona=0,7 per sobre la mitjana catalana (0,6) 
 
Parcel·la allunyada del tram consolidat de la 
xarxa bàsica del carril bici. 
 
El pas de les grans vies de comunicació han 
complert l’objectiu de comunicar de forma 
directa les afores del municipi amb el centre de 
la ciutat dificultant, però, la connexió 
transversal en tot el seu recorregut. 
 

ESTRATÈGIA AMBIENTAL D’ACTUACIÓ 
 
En tot l’àmbit del projecte es prioritzaran totes les mesures de pacificació del trànsit per tal de 
donar prioritat a la mobilitat dels vianants per sobre de la dels mitjans motoritzats. El projecte 
també incorporarà accions d’urbanització que vetllaran per la qualitat de vida dels residents, 
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tant pel que fa al disseny de les voreres, que hauran de compatibilitzar el pas de vianants i 
bicicletes amb el mobiliari, com a la reducció de la contaminació acústica i vibracions que, a més 
de les mesures urbanístiques, caldrà que doni solucions des del propi disseny arquitectònic. 
 
A nivell de barri la connectivitat és una dels aspectes més importants a considerar, ja que és el 
que ens permetrà difuminar els límits de les diferents peces que el conformen. El propi projecte 
haurà de garantir la mobilitat interna, prioritzant la que es realitzi amb mitjans no motoritzats, i 
haurà de resoldre la connectivitat amb la resta del barri, buscant alternatives que complementin 
la trama viària urbana convencional, per la qual cosa també es facilitarà la mobilitat no 
motoritzada a través d’itineraris integrats. La C250 actua com a element distribuïdor i de 
connectivitat a escales superiors (de ciutat o regional), per tant caldrà tenir en compte les 
expectatives de creixement residencial previstes a banda i banda de la carretera per emprendre 
mesures que permetin millorar la seva permeabilitat transversal. Així mateix el C/Aragó pot 
convertir-se en una via de connexió fonamental a aquesta escala intermitja, per tal d’enllaçar La 
Coma amb l’altra nova intervenció a La Pabordia. 
 
El desenvolupament del projecte arquitectònic i urbanístic és una molt bona oportunitat per 
refer les connexions que, sobretot a nivell ecològic però també a nivell social, han anat 
desapareixent. Projectes a gran escala que comparteixen aquest objectiu legitimen la 
conservació d’espais tampó i la recreació en les zones verdes urbanes d’espais que realitzin 
aquesta funció connectora, sense deixar de banda la previsió i la protecció enfront el risc 
d’incendi. A més caldrà relligar les grans vies i nusos de comunicació propers amb els accessos a 
la nova zona residencial de forma fàcil i segura a tots nivells, Això voldrà dir que es consideraran 
amb el mateix nivell d’importància els mitjans motoritzats (individuals i col·lectius), que serviran 
bàsicament per a les connexions a mitges i llargues distàncies, i els no motoritzats, 
imprescindibles per a pacificar l’espai i possibilitar que la mobilitat interna i l’accessibilitat a 
aquest amb mitjans sostenibles es faci de forma ràpida, natural i segura. 
 
PROPOSTES 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 
A l’escala de la unitat d’actuació: 
 

• Planificar i ordenar la urbanització sense prioritzar l’ús del vehicle privat, repensar el 
model actual de vorera/calçada per un de més humanitzat. El projecte allibera espai de 
superfície a partir de soterrar els aparcaments i el destina exclusivament a l’ús dels 
vianants.  

• Pacificar el trànsit en tots els vials situats a la perifèria de la zona residencial i que hi 
donen accés, a partir de sistemes de senyalització vertical i horitzontal.  

• Dotar de les infrastructures necessàries per facilitar els mitjans de transport alternatius 
al vehicle privat (carrils bici intern i extern, zones de vianants, transport públic, etc.)  

• Dissenyar els vials pels vehicles motoritzats en la zona perimetral de la urbanització i 
adequar-hi zones d’aparcament. 

• Facilitar els accessos a les parades actuals del transport públic municipal. 
• Proposar l’adequació de parades per al transport interurbà per tal d’afavorir la mobilitat 

directa o la intermodalitat. 
• Fomentar sistemes d’optimització i racionalització de l’ús del vehicle privat com per 

exemple el “car sharing”, o les borses per compartir cotxe. 
• Resoldre l’entrega entre els diferents camins de bosc i els nous vials, així com 

l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR). 
• Definir els accessos pel transport de mercaderies, les zones de càrrega i descàrrega i la 

programació del horaris. 
• Compatibilitzar els espais pacificats amb les servituds per serveis d’emergència. 
• Posar en valor el Carrer Aragó com un veritable canal d’accés a la zona per a vianants i 

bicicletes. 
 

A l’escala de barri: 
 

• Emprendre mesures que permetin millorar la permeabilitat transversal de la C250. 
• Facilitar l’accessibilitat a les parades actuals del transport públic municipal. 

• Habilitar els accessos que permetin l’adequació d’un  vial de connexió per a vianants i 
bicicletes amb la zona de La Pabordia. 

• Proposar l’adequació de parades pel transport interurbà per tal d’afavorir la mobilitat 
directa o la intermodalitat. 

• Fomentar sistemes d’optimització i racionalització de l’ús del vehicle privat a nivell de 
barri com per exemple el “car sharing”, o les borses per compartir cotxe, ja que a 
aquest nivell s’amplia la població potencial d’usuaris/àries.  

• Seguir desplegant el projecte de supressió de barreres arquitectòniques.  
• Elaborar un Pla de Mobilitat interna a l’escala de barri que permeti l’ús de mitjans 

alternatius al vehicle privat i garanteixi l’accés a tots els serveis i equipaments.  
 
A l’escala del sector sud de la ciutat Girona: 
 

• Refer les connexions amb les diverses unitats de la zona tant a nivell ecològic com a 
nivell social. 

• Conservar zones que compleixin amb la funció d’espai-tampó i recrear, en les zones 
verdes urbanes, espais que realitzin una funció connectora sense deixar de banda les 
mesures de previsió i protecció enfront el risc d’incendi 

• Relligar les grans vies i nusos de comunicació propers amb els accessos a la nova zona 
residencial a tots nivells de forma fàcil i segura. 

• Aportar els elements i les infrastructures que facilitin el desplegament de l’objectiu 5 de 
l’Agenda 21 local referent a l’Accessibilitat i mobilitat urbana que propugna com a punt 
clau: . 
° Promoure mesures per reduir la necessitat de desplaçament descentralitzant serveis 

als diferents barris de la ciutat. 
° Prioritzar la mobilitat dels vianants per sobre de la dels vehicles, millorant-ne  la 

qualitat i afavorint-los  els itineraris i dissenyar  la nova xarxa bàsica amb tots 
aquells serveis necessaris per assolir una ciutat sostenible. 

° Fomentar i afavorir l’ ús de mitjans de transport ecològic com és la bicicleta i el 
transport públic i facilitar la fluïdesa dels viatges en autobús  introduint carrils 
separats. 

° Preveure aparcaments dissuasius com a mesura complementària de les millores del 
transport públic. 

° Promoure sistemes de transport intermodal que fomentin la complementarietat entre 
mitjans de transport. 

• Dissenyar la xarxa interna de carril-bici del sector sud, la seva connexió amb la xarxa 
general urbana i la xarxa de vies verdes. 
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3.- PROPOSTES D’ACTUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ. 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DE LA LOCALITZACIÓ 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Destinar sòl (construït o lliure) per equipar la nova zona residencial amb serveis socials 
bàsics (alimentació, lleure, esport, cultura, salut). En el seu defecte caldrà garantir 
l’accés a aquests serveis a menys de 500 metres de distància. 

• Realitzar un estudi de detall de les peces adjacents amb un visió territorial per tal 
d’adequar els diferents accessos a la zona aprofitant els existents i estenent la trama 
urbana del barri (p.e. tram urbanitzat d’accés al C/Aragó). Aquesta prolongació de la 
xarxa de carrers de nova construcció s’adaptarà a les necessitats de desplaçament amb 
diversos mitjans de transport. 

• Disposar elements entre el vial i la urbanització que minimitzin l’impacte acústic i sobre 
el paisatge 

• Concentrar la intervenció en la part central de la parcel·la. 
 

 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DE LA BIODIVERSITAT 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Mantenir la corona boscosa existent incorporant-la al projecte. 
• Intensificar la intervenció urbanística en l’àrea central de la parcel·la per tal d’allunyar-

se el suficient per evitar riscos al medi i a les persones. 
• Delimitar amb tanques de protecció per evitar l’afectació a la massa boscosa durant la 

fase d’execució (parcel·la, accessos, zones de suport logístic, etc.)  
• En tasques de restauració del patrimoni natural es descarta la plantació de qualsevol 

espècie piròfita, així com caldrà valorar la necessitat d’esclarir alguns individus del 
gènere pinus existents a la zona, per tal de reduir la vulnerabilitat de la zona. 

• Complementar les àrees boscoses amb els espais interiors de la trama urbana del 
projecte introduint altres individus d’espècies autòctones en l’arbrat urbà, per tal de 
mantenir l’equilibri i connexió de les visuals entre l'espai on s'intensifica la intervenció i 
l’espai lliure no intervingut. 
Proposta d’espècies autòctones per revegetar: 

- Tanques de caducifolis: Ulmus sp. Fraxinus angustifolia, Fruiters, etc. 
- Arbres: Quercus ilex, Quercus humilis, Celtis australis, etc. 
- Arbustos: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Erica arborea, Rosmarinus 

officinalis, Viburnum tinus, Ramnus alaternus, Hedera helix, Spartium 
junceum, etc. 

- Estrat herbaci: espècies típiques de prat mediterrani  
- Parterres i jardins: espècies de xerojardineria 
 
La introducció d’espècies autòctones respon a criteris de baix manteniment i 
mínima intervenció, ja que es tracta d’espècies adaptades, per la qual es rebutja 
la utilització de qualsevol producte químic de síntesi tant pel control de plagues 
com per l’adob, així doncs, s’aconsella com a tasques de manteniment del verd 
urbà la sega periòdica i l’aportació d’adobs orgànics. 
 

Recomanacions ambientals d’edificació 
 
• Possibilitat d’incloure vegetació caducifòlia: l'existència d’espai exterior adjacent a 

l’edifici o la creació d’un pati dins el seu volum, permet la conducció de llum natural als 
habitatges o compartiments interiors allunyats de la perifèria. Al ser vegetat amb 
espècies arbòries de fulla caduca (p.e. Tilia cordata, Celtis australis) es possibilita la 
protecció de la radiació solar a l'estiu i permet la seva entrada a l'hivern. 

 
 
 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DEL SÒL 
 

El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Integrar l'actuació amb l'entorn mantenint l’equilibri entre sòl permeable i impermeable. 
• Tractar el paviment amb sistemes mixtos per tal d’afavorir la infiltració i l’aparició de 

vegetació. 
• Aprofitar la capa de sòl orgànic com a recurs per a tasques de restauració i 

enjardinament, a partir del decapatge de les capes superficials del sòl en la fase inicial 
de moviment de terres.  

• Establir mecanismes de control de la contaminació derivada de la mobilitat en els vials 
asfaltats i a les zones d’aparcament en la mateixa zona on es produeix, a partir de 
sistemes de filtratge i fixació de contaminants (hidrocarburs, olis, greixos, etc.) 

• Aplicar mesures de contenció de talussos i altres espais resultants de la intervenció, 
encaminades a la reducció del risc d’erosió. 

• Realitzar els estudis geotècnics obligatoris que marca la normativa per a la construcció 
de nous blocs residencials. 

 
 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DE L’AIGUA 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Realitzar estudis específics per conèixer la qualitat de les aigües del subsòl i la possible 
contaminació derivada de l’activitat agrícola. 

• Vetllar pel manteniment del sistema hidrològic natural de l’àmbit del projecte que 
consisteix bàsicament en la infiltració directe derivada de la permeabilitat natural del 
sòl. Així doncs, es tractarà el paviment amb sistemes mixtos per tal que s’afavoreixi la 
recàrrega directa de l’aqüífer. 

• Es canalitzarà de forma separativa les aigües pluvials de les residuals que podran tenir 
dos possibles destins:  

- Estudiar i dimensionar la construcció de sistemes d’acumulació i 
emmagatzematge de les aigües de coberta i escolament superficial per 
posteriors usos de la zona. 

- Estudiar la instal·lació de pous d’infiltració directe de l’aigua d’escolament i de 
les cobertes. 

 
Recomanacions ambientals d’edificació: 

 
• Espais adjacents o interiors amb presència d’aigua i vegetació: aquests generen un 

microclima relativament controlat i actuen com a filtre-tampó entre les condicions 
exteriors i les interiors. 

• Separació d'aigües pluvials: l'edifici separarà les aigües de pluja de la resta a partir d'un 
doble circuit exterior. Caldrà considerar la possibilitat d'emmagatzemar-les per a 
posterior reutilització juntament amb les aigües grises provinents dels habitatges. 

• Aixetes de doble cabal: les aixetes tindran dos recorreguts diferenciats en funció de la 
pressió necessària en cada moment. 

• Mecanisme de regulació del consum d’aigua a les cisternes dels WC: sistemes de doble 
descàrrega.  

• Estudi per al disseny d’un sistema per la reutilització d'aigües grises per a les cisternes: 
un circuit intern permet conduir l’aigua utilitzada a les piques per alimentar les cisternes 
del WC. 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 
 
Recomanacions ambientals d’edificació: 
 

• Arquitectura bioclimàtica: Eficiència energètica a partir de sistemes passius 
• Elecció dels materials i dels sistemes constructius 
• Disseny no excloent per a les persones amb mobilitat reduïda 
• Eficiència energètica 
• Mesures d’estalvi d’aigua 
• Gestió de residus 

 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DEL PAISATGE 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Implantar l’edificació en el seu entorn, realitzant un estudi interescalar del projecte, un 
estudi de l’ordenació de la parcel·la i del tractament dels espais exteriors i intermedis 
per tal d’aconseguir la màxima integració amb el paisatge i l’entorn. 

• Incorporar les peces del projecte en la lògica paisatgística existent jugant amb els 
elements actuals fent-los partícips del nou conjunt.. 

• Pal·liar els impactes derivats de la pròpia urbanització i dels elements que actualment 
distorsionen aquesta unitat a partir de pantalles vegetals ordenades en base a les 
diferents visuals. 

• Disposar una mota longitudinal, en paral·lel a la carretera, per complementar 
l’apantallament arbrat. 

 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 

 
• Vetllar per l’acompliment de la normativa (Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, 

del Ministeri de Foment i Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionats 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis), pel que fa a la protecció 
contra risc d’incendi. 

• Definir les accions de projecte que intervindrien en un procés d’evacuació (accessos, 
vials, etc.) 

• En tasques de restauració del patrimoni natural es descarta la plantació de qualsevol 
espècie piròfita, així com caldrà valorar la necessitat d’esclarir alguns individus del 
gènere pinus existents a la zona, per tal de reduir la vulnerabilitat de la zona. 

• Extremar les mesures per reduir la incidència de la carretera en els punts de contacte 
carretera-residència–bosc, com per exemple l’ordenació de la vialitat cap al barri de 
l’Avellaneda i no cap a la CC250 per anar al centre de la ciutat, la disposició de la mota 
per reduir l’afectació per impacte acústic, etc. 

• Reduir l’impacte acústic provocat per la proximitat a la comarcal a partir de: Mesures 
d’urbanització: 

- Minimitzar l’afectació a partir de la distribució dels espais segons la seva 
vulnerabilitat enfront el soroll. 

- Instal·lar sistemes de minimització de l'impacte acústic: pantalles acústiques 
artificials, motes de terra, barreres arbòries (la seva eficiència és directament 
proporcional a la fondària de la barrera), etc.  

 
Recomanacions ambientals d’edificació: 

 
• Textures d'aïllament acústic en la pell de l’edifici: la rugositat i la porositat dels materials 

de façana esmorteeixen els sorolls aguts. 
• Materials aïllants: aplicar en les façanes materials absorbents 

Finestres de doble vidre: es crea un sistema de pantalla acústica en doblar els tancaments. Cal 

tenir en compte que en el cas de les finestres el vidre acusa molt el fenomen de ressonància, 
per tant cal recórrer a vidres dobles de diferents gruixos, que no siguin paral·lels, amb juntes de 
cautxú sintètic i amb cameres d'aire revestides lateralment amb material absorbent. 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA 

  
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 

• Mantenir la màxima superfície de massa boscosa com a element de reducció de la 
contaminació atmosfèrica (fixació de contaminants) i a escala superior per la contribució 
a la reducció de l’efecte hivernacle. 

• Planificar i ordenar la zona d’intervenció per tal de dotar-la d’infrastructures que 
afavoreixin els sistemes de mobilitat alternatius al vehicle motoritzat privat, menys 
contaminants. 

• Instal·lar sistemes d’il·luminació exterior d'alta eficiència amb làmpades de vapor de sodi 
de baixa pressió, que es connecta a partir de sensors de llum, i el disseny del qual té en 
compte una minimització de la contaminació lumínica.  

• Desplegar les actuacions proposades en l’apartat de riscos per tal de fer front a la 
contaminació acústica. 

• Estudiar la possibilitat d’aplicar els criteris ambientals en l’edificació sobre l’elecció dels 
materials per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics: 
- L’energia consumida en la fabricació, la extracció i el transport, associada als materials 
de construcció és molt elevada. En aquests processos es consumeixen recursos 
energètics limitats i s'emeten productes contaminants (CO2, SO2, NOx, etc.) a 
l'atmosfera amb els conseqüents efectes a nivell global. 
- En tots els processos relacionats amb la construcció, existeix un elevat risc 
d'alliberament de substàncies nocives (sòlides, líquides o gasoses) pel sòl, l'aigua i l'aire. 
Per tant en l’elecció dels materials es tindrà en compte a l’hora de decidir les pintures, 
els protectors de fusta, zinc de cobertes, HCFC d'aïllants, fibres d'asbest, etc.  

 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DELS USOS I ACTIVITATS 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 

• Incloure un percentatge a determinar d’espais destinats a l’ús comercial tant escala de 
barri (p.e. alimentació) com altres activitats relacionades amb la petita empresa, amb 
l’objectiu d’evitar l’aïllament i la necessitat dels desplaçaments per l’adquisició de 
productes bàsics. 

• Dotar d’equipaments i/o facilitar-ne l’accés de forma àgil, fluïda i, sobretot, a mida 
humana. 

• Donar coherència al nou teixit urbà amb la creació d’espais públic i espais de relació.  
• Dissenyar sistemes de gestió ambiental urbana innovadors i integrats (contenidors de 

recollida selectiva enterrats/camuflats, compostatge, horta comunitària, sistemes de 
depuració/filtratge in situ, etc.) 

 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ DERIVADES DE L’ANÀLISI DE L’ACCESSIBILITAT, MOBILITAT 
I CONNECTIVITAT 
 
El projecte, en aquest aspecte de l’anàlisi, es concentra en el compliment dels següents 
objectius: 
 
A l’escala de la unitat d’actuació: 
 

• Planificar i ordenar la urbanització sense prioritzar l’ús del vehicle privat, repensar el 
model actual de vorera/calçada per un de més humanitzat. El projecte allibera espai de 
superfície a partir de soterrar els aparcaments i el destina exclusivament a l’ús dels 
vianants.  

• Pacificar el trànsit en tots els vials situats a la perifèria de la zona residencial i que hi 
donen accés, a partir de sistemes de senyalització vertical i horitzontal.  

• Dotar de les infrastructures necessàries per facilitar els mitjans de transport alternatius 
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al vehicle privat (carrils bici intern i extern, zones de vianants, transport públic, etc.)  
• Dissenyar els vials pels vehicles motoritzats en la zona perimetral de la urbanització i 

adequar-hi zones d’aparcament. 
• Facilitar els accessos a les parades actuals del transport públic municipal. 
• Proposar l’adequació de parades per al transport interurbà per tal d’afavorir la mobilitat 

directa o la intermodalitat. 
• Fomentar sistemes d’optimització i racionalització de l’ús del vehicle privat com per 

exemple el “car sharing”, o les borses per compartir cotxe. 
• Resoldre l’entrega entre els diferents camins de bosc i els nous vials, així com 

l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR). 
• Definir els accessos pel transport de mercaderies, les zones de càrrega i descàrrega i la 

programació del horaris. 
• Compatibilitzar els espais pacificats amb les servituds per serveis d’emergència. 
• Posar en valor el Carrer Aragó com un veritable canal d’accés a la zona per a vianants i 

bicicletes. 
 

A l’escala de barri: 
 

• Emprendre mesures que permetin millorar la permeabilitat transversal de la C250. 
• Facilitar l’accessibilitat a les parades actuals del transport públic municipal. 
• Habilitar els accessos que permetin l’adequació d’un  vial de connexió per a vianants i 

bicicletes amb la zona de La Pabordia. 
• Proposar l’adequació de parades pel transport interurbà per tal d’afavorir la mobilitat 

directa o la intermodalitat. 
• Fomentar sistemes d’optimització i racionalització de l’ús del vehicle privat a nivell de 

barri com per exemple el “car sharing”, o les borses per compartir cotxe, ja que a 
aquest nivell s’amplia la població potencial d’usuaris/àries.  

• Seguir desplegant el projecte de supressió de barreres arquitectòniques.  
• Elaborar un Pla de Mobilitat interna a l’escala de barri que permeti l’ús de mitjans 

alternatius al vehicle privat i garanteixi l’accés a tots els serveis i equipaments.  
 
A l’escala del sector sud de la ciutat Girona: 
 

• Refer les connexions amb les diverses unitats de la zona tant a nivell ecològic com a 
nivell social. 

• Conservar zones que compleixin amb la funció d’espai-tampó i recrear, en les zones 
verdes urbanes, espais que realitzin una funció connectora sense deixar de banda les 
mesures de previsió i protecció enfront el risc d’incendi 

• Relligar les grans vies i nusos de comunicació propers amb els accessos a la nova zona 
residencial a tots nivells de forma fàcil i segura. 

• Aportar els elements i les infrastructures que facilitin el desplegament de l’objectiu 5 de 
l’Agenda 21 local referent a l’Accessibilitat i mobilitat urbana que propugna com a punt 
clau: . 
° Promoure mesures per reduir la necessitat de desplaçament descentralitzant serveis 

als diferents barris de la ciutat. 
° Prioritzar la mobilitat dels vianants per sobre de la dels vehicles, millorant-ne  la 

qualitat i afavorint-los  els itineraris i dissenyar  la nova xarxa bàsica amb tots 
aquells serveis necessaris per assolir una ciutat sostenible. 

° Fomentar i afavorir l’ ús de mitjans de transport ecològic com és la bicicleta i el 
transport públic i facilitar la fluïdesa dels viatges en autobús  introduint carrils 
separats. 

° Preveure aparcaments dissuasius com a mesura complementària de les millores del 
transport públic. 

° Promoure sistemes de transport intermodal que fomentin la complementarietat entre 
mitjans de transport. 

• Dissenyar la xarxa interna de carril-bici del sector sud, la seva connexió amb la xarxa 
general urbana i la xarxa de vies verdes. 

 
 
 








