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Disposicions

EDICTE

de 29 de setembre de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona referents al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 2 de juny de 
2010 i de 30 de setembre de 2009, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2009 / 037876 / G
Pla especial de can Ferriol, al terme municipal de Girona

Acord de 2 de juny de 2010

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós del Pla especial de can Ferriol tramès per 
l’Ajuntament de Girona en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de data 
30 de setembre de 2009 amb la incorporació d’ofici següent:

- S’incorpora l’article 15 en les normes urbanístiques del document amb el re-
dactat següent: “El projecte executiu ha de donar compliment a les prescripcions 
dels informes del Departament de Medi Ambient i Habitatge de dates 5 i 6 de 
novembre de 2009”.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques 
corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la 
seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Acord de 30 de setembre de 2009

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de can Ferriol, promogut pel senyor 
Ramon Ripoll Masferrer i tramès per l’Ajuntament de Girona, supeditant-ne la pu-
blicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient 
i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 Cal sol·licitar informe al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i 
al Departament de Medi Ambient i Habitatge, incorporant les seves prescripcions, 
si escau.

-1.2 L’ordenació urbanística (plànol 10 i següents) proposada ha de respectar 
l’estructura i el volum existent, tot mantenint les parets estructuradores del mas 
objecte de la rehabilitació.

-1.3 Pel que fa a la normativa, l’article 9 que regula l’ordenació específica ha de:
- Regular l’adaptació topogràfica i moviment de terres de manera que aquests 

siguin els mínims i imprescindibles per a la rehabilitació del mas.
- Regular les condicions d’ús del mas segons la modalitat de turisme rural a què 

es destini el mas, d’acord amb la legislació vigent, suprimint la referència a dos 
habitatges.

-1.4 La normativa del Pla especial ha de regular, normativament, els treballs 
d’adequació del camí d’accés detallats en l’apartat d’avaluació econòmica i la 
construcció de la piscina. Així mateix, també cal incorporar, a la normativa del 
Pla, els criteris i mesures d’integració de l’estudi d’impacte paisatgístic, sobretot 
pel que fa referència a l’arranjament i condicionament de la zona exterior amb la 
plantació d’arbres autòctons.

-1.5 Cal completar els plànols d’ordenació amb la situació dels serveis tècnics 
existents (llum, aigua, sanejament). Així mateix, els plànols d’ordenació han d’in-
dicar la situació de les noves instal·lacions previstes (situació del pou, del genera-
dor d’electricitat i del sistema de depuració d’aigües residuals) i els arranjaments i 
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condicionament de la zona exterior amb arbrat detallats com a mesura integradora 
en l’estudi d’impacte paisatgístic (indicar la situació del nou arbrat previst).

-1.6 Cal esmenar l’errada material detectada en el primer paràgraf de l’article 9, 
quan es refereix als articles 178 a 182 com a articles de les normes urbanístiques 
del PGOU que regulen el sòl no urbanitzable, ja que aquests articles no es referei-
xen a aquesta classe de sòl. També, cal esmenar la referència al plànol 3 i 4 com 
a plànol de proposta del Pla especial, ja que aquests plànols són d’informació de 
l’estat actual.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi 
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa 
administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, seu 
de la Generalitat de Catalunya, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Girona, 29 de setembre de 2010

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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ANNEX

Normes urbanístiques de Pla especial de can Ferriol, de Girona.

 

Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial de can Ferriol, al terme municipal de 
Girona 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 Naturalesa i objecte i àmbit 

Aquest document té la consideració de Pla especial per a la rehabilitació de la 
masia can Ferriol, situada a l’àmbit delimitat, en sòl no urbanitzable del municipi 
de Girona, i concretament, a la Vall de Sant Daniel. 

El planejament es tramita amb l’objecte de fixar les condicions necessàries i 
paràmetres bàsics per a la seva recuperació, així com per establir-ne el règim 
d’usos adequats. 

Article 2 Àmbit 

L’àmbit territorial es troba a la Vall de Sant Daniel i en sòl no urbanitzable i 
s’assenyala, gràficament, en els plànols d’ordenació. La seva delimitació 
s’estableix en els segons plànols adjunts i corresponen a la zona de la masia i 
terrenys de l’entorn immediat en sòl no urbanitzable de valor forestal (clau 9). 

Article 3 Obligatorietat 

Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les 
disposicions contingudes en l’esmentat PGOU i les seves modificacions 
obliguen al seu compliment, per igual, tant a l’administració com als particulars. 
Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o 
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les 
disposicions del text refós del PGOU. 

Article 4 Vigència 

Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, aquest 
document entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, 
d’acord amb el que disposen els articles 92 i 100 del D 1/2005 del text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

Article 5 Interpretació 

Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la 
interpretació d’aquest document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte 
als seus objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió, prevaldrà la solució 
de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i espais lliures públics, les 
solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com la 
documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la 
quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 
superfície real. 
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Article 6 Determinacions 

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents: 

1. Memòria 
2. Normativa 
3. Agenda i avaluació economicofinancera 
4. Plànols normatius números 10, 11 i 12 

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 7 Classificació del sòl 

La classificació de l’àmbit del Pla especial can Ferriol és defineix en el Pla 
general d’ordenació de Girona, i correspon a la de sòl no urbanitzable. 

El sòl no urbanitzable comprèn aquells terrenys que, atès el seu valor agrícola, 
forestal, faunístic i/o paisatgístic, cal protegir dels processos d'urbanització de 
caràcter urbà i dels usos que impliquin transformació de la seva destinació 
definida per aquest Pla general, per tal de preservar i de potenciar la continuïtat 
i millora de les condicions i recursos naturals d'aquests sòls i de conservar el 
seu equilibri ecològic, en funció del paper físic, social i ambiental que tenen per 
ells mateixos en relació amb la ciutat. 

Article 8 Qualificació 

Aquest Pla especial qualifica l’àmbit de zona de valor forestal. 

Aquesta zona comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no urbanitzable 
d'especial protecció que, pels seus valors forestals (actuals o potencials) i per 
la seva funció d'espais oberts a l'entorn de la ciutat, han d'ésser preservats de 
qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors, per tal d'assegurar la 
seva conservació, regeneració i millora. 

La finalitat d'ordenació d'aquests sòls és la seva protecció, per tal d'assegurar 
la connexió dels espais verds de la ciutat amb els corredors d'espais oberts de 
la comarca i de la resta del territori. 

Article 9 Ordenació específica 

El sòl s'ordenarà segons les disposicions del sòl no urbanitzable segons el que 
disposa el títol VII l’article 243 i següents, pel que fa a la regulació de sòl no 
urbanitzable i específicament l’article 283 (zona 9) de les normes urbanístiques 
del text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona, segons els 
paràmetres bàsics grafiats en els plànols 11, 15 i 16, com a ordenació 
proposada d’aquest document i, específicament, en les disposicions que es 
detallen a continuació: 

- Condicions de parcel·la: 
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No es permet cap divisió per sota la unitat mínima de conreu. 

. Sostre màxim: 430,50 m² 

. Ocupació màxima: segons plànol de proposta d’ordenació 

. Sòl parcel·la lliure d’edificació: preferentment enjardinat; possibles 
pavimentacions amb pedra o materials rústics 
. Adaptació topogràfica i moviment de terres: article 68 NNUU del PGOU i, en 
tot cas, seran els mínims imprescindibles 
. Posició de l’edificació: segons plànols d’ordenació 
. Alçària reguladora màxima: 7 m (B+1) i segons plànols d’ordenació 
. Composició de façana: 
Predomini del ple sobre el buit 
Paret de maçoneria vista 
Materials d’acabats tradicionals 
Cossos i elements sortints: no s’admeten 
En el cas de materials d’acabats nous, s’han d’integrar en el conjunt (marcs de 
pedra, canals...) 
Fusteria exterior de fusta de color fosc 
. Coberta: teula àrab envellida amb pendent del 25%
. Tanques: només és tancarà la zona de la piscina per seguretat pública. La 
tanca serà de tipologia de malla metàl·lica de color verd fosc, transparent, d’1,8 
m d’alçària màxima 

- Connexió de serveis: 
. Sistema propi de depuració d’aigües residuals  
. Sistema propi de potabilització d’aigua 
. Sistema propi de generador d’electricitat 
. En el cas de connexió amb serveis comuns, caldrà la corresponent tramitació i 
EIIP 

- Condicions d’ús: 
Turisme rural, d’acord amb el Decret 313/2006, de 25 de juliol, dins el grup 
allotjament rural, modalitat de masoveria (2) 

Article 10 Normativa seguretat i incendis 

L’ordenació final de les edificacions ha de donar compliment a la secció SI 5 del 
document bàsic SI Seguretat, en cas d’incendi del Codi tècnic d’edificació. 
- Caldrà deixar una franja exterior de protecció de 25 m d’amplada al voltant de 
la masia, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada. 

Article 11 Treball d’adequació del camí 

L’arranjament passa per: 
- Canviar la capa d’acabat amb un acabat de terra i grava de la zona i la 
realització dels corresponents desguassos d’aigües pluvials, a banda i banda 
del camí. 

Article 12. Construcció d’una piscina de mesures i situació segons plànols 
(segons plànol 13) 
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- Revestir o pintar el vas de formigó de la piscina d’un material de color 
semblant o igual al de la vegetació del lloc. 

Article 13. Serveis tècnics existents i proposats 

- El subministrament d’aigua és per pou existent (segons plànol 11) 
- El sanejament es farà per una fossa sèptica (segons plànol 11) 
- L’electricitat és per grup electrogen (segons plànol 17) 

Article 14. Mesures d’integració paisatgística 

Per millorar l’entorn de l’actual edificació, es preveu realitzar: 
- Arranjament i condicionament zona exterior amb el corresponent arbrat amb 
exemplars d’espècies autòctones pròpies de la zona, etc. 
- Plantacions d’arbres autòctons a les zones adequades exteriors 
- Neteja i arranjament dels antics camps de cultiu deixant-los amb herba 
autòctona 
- Millora de la carretera que passa pel costat de la casa, disminuint el pendent 
fins al 10%, com a màxim, realització de drenatges laterals i acabada amb 
graves piconades 
- Es deixarà una franja exterior de 25 m d’amplada al voltant de la masia, lliure 
de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada 
- Arrebossar i pintar els murs del conjunt arquitectònic d’un color de la gamma 
terrosa, prenent com a referència el color del terreny o d’un altre acabat que 
asseguri la integració pròpia de l’arquitectura tradicional amb l’entorn 
- Mantenir el caràcter rural de l’entorn del conjunt arquitectònic i que no es 
desvirtuï amb un enjardinament dels voltants 
- Deixar l’entorn del conjunt arquitectònic com un espai obert, sense cap tipus 
de tanca perimetral ni porta 
- Soterrar tots els serveis de subministrament que calgui instal·lar 
- Conservar el ferm permeable dels vials d’accés, evitant l’aglomerat asfàltic o 
el formigó. 
- Tots els residus generats en l’execució del Projecte, incloses les runes, es 
gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agencia de Residus de 
Catalunya, en compliment de la normativa vigent en la matèria 

Article 15 

El projecte executiu ha de donar compliment a les prescripcions dels informes 
del Departament de Medi ambient i Habitatge de data 5 i 6 de novembre de 
2009. 

Disposició addicional 

Per a tot allò no regulat específicament en aquest Pla especial, serà d’aplicació 
la regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona. 

(10.272.099)
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