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0. Introducció i antecedents 

0.1. Introducció i normativa aplicable 

El present informe ambiental preliminar s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental 
del Pla Especial per la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau – Montilivi, al terme municipal 
de Girona, que afecta sòl no urbanitzable. 

El procés d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes va ser referit per primer cop l’any 
2001 quan va ser aprovada la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, pel Parlament 
Europeu i del Consell, coneguda com la Directiva d’Avaluació Ambiental Estratègica.  

Aquesta Directiva introdueix l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes com un procés que 
s’integra en les diferents fases d’un pla com un factor de racionalitat més per augmentar-
ne la qualitat, l’excel·lència i l’efectivitat. Aquesta Directiva va ser transposada a la 
legislació estatal mitjançant la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

A Catalunya, mentre no s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal 9/2006, 
la normativa vigent en matèria d’avaluació ambiental d’instruments de planejament és 
integrada pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la 
Llei d’Urbanisme i pel Reglament que la desenvolupa, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

L’avaluació ambiental és preceptiva en la tramitació d’aquest Pla Especial, tal i com 
estableix la disposició transitòria dotzena de la Llei d’Urbanisme, ja que el nou espai 
requalificat implica una alteració en els usos del sòl no urbanitzable, i això comporta un 
canvi en els usos d’aquest sòl. 

Dotzena 

Avaluació ambiental dels plans urbanístics 

Mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
‘'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, sens perjudici del 
que estableixi la legislació sectorial, el règim d’avaluació ambiental aplicable a les figures de 
planejament urbanístic no resoltes definitivament en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 
10/2004 és el següent:  

1. Són objecte d’avaluació ambiental: 

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs revisions. 

b)Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o qualificació 
urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística resultant comporta un 
canvi en els usos d’aquest sòl. 

c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions 
destinades a les activitats de càmping, així com el planejament urbanístic derivat que es formuli per a 
la implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els 
usos urbans, d’instal·lacions i obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions de 
subministrament de carburants i de prestació ‘'altres serveis de la xarxa viària. 

d) Els plans parcials de delimitació. 

e) Els instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per a autoritzar 
projectes sotmesos a avaluació ‘'impacte ambiental d’acord amb el que estableix la legislació 
sectorial. 
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2. La documentació de les figures de planejament a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure un 
informe ambiental amb el contingut que estableixen l’article 5 i l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes sobre el medi ambient. 

3. L’Informe ambiental s’ha de sotmetre a informació pública juntament amb el pla o el programa, 
d’acord amb el que estableix l’article 83.6.  

4. El pla i l’Informe ambiental s’han de trametre al departament competent en matèria de medi 
ambient perquè els valori. Aquest tràmit es regeix pel que estableix l’article 83.5. 

...  

El procediment d’Avaluació Ambiental dels Plans Urbanístics queda establert en l’article 115 
del Reglament (Decret 305/2006). Aquest procediment es resumeix en les següents fases: 

1) Per tal d’iniciar la tramitació del pla urbanístic s’ha de presentar un avanç de l’instrument de 
planejament, el qual ha de contenir un Informe Ambiental Preliminar, davant de l’òrgan 
ambiental per tal de que aquest emeti un document de referència que determini l’abast del 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

2) L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) forma part de la documentació de l’instrument 
de planejament objecte d’aprovació inicial. Aquest informe se sotmet a informació pública durant un 
termini mínim de 45 dies. 

3) Previ al següent acord d’aprovació, cal lliurar a l’òrgan ambiental una Proposta de Memòria 
Ambiental per tal de que emeti la seva conformitat. 

4) Un cop esmenada la Memòria Ambiental aquesta passa formar part de la documentació del pla 
objecte del següent acord d’aprovació. 

 

0.2. Objecte i continguts de l’informe ambiental preliminar 

L’objecte del present informe, doncs, és l’elaboració de l’Informe Ambiental Preliminar 
(IAP) del Pla Especial Pla per la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau – Montilivi 
al terme municipal de Girona, el qual, d’acord amb l’exposat anteriorment, és l’inici del 
procés d’Avaluació Ambiental per a la tramitació de la figura de planejament esmentada. 

D’acord amb l’esperit de la Directiva 2001/42/CE, l’IAP ha de ser el resultat d’una avaluació 
ambiental continuada que possibiliti, des de l’inici dels treballs, una integració adequada 
dels requeriments ambientals en tots els processos de presa de decisions. 

Sota el prisma d’aquesta filosofia, s’ha desenvolupat la naturalesa i contingut del present 
informe prenent en consideració el que regula la normativa sobre Avaluació Ambiental de 
Plans i Programes, a través de l’article 100 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

A tal efecte, el present document queda estructurat de la següent manera: 

• Descripció dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del Pla en base als aspectes 
ambientalment rellevants del la situació actual del territori municipal 

• Determinació dels objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit internacional, comunitari, 
europeu, estatal, autonòmic o local i la relació amb altres plans i programes. 

• Exposició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la seva redacció d’acord amb els 
punts anteriors i amb els principis i directrius establerts pels articles 3 i 9 del DL 1/2005. 

• Descripció i anàlisis ambiental de les alternatives de planejament considerades, inclosa 
l’alternativa seleccionada. 

• Justificació ambiental del pla d’acord amb l’alternativa adoptada. 
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El document que aquí es valora té la consideració de Pla Especial per la ubicació d’un 
dipòsit regulador a Palau – Montilivi, que afecta sòl no urbanitzable, per l’ajust de les 
condicions d’ordenació del sòl i els seus usos de l’àmbit delimitat. En base a aquests 
objectius s’ha redactat aquest IAP ajustant-lo a l’àrea subjecte del Pla Especial, per tal que 
l’òrgan ambiental competent emeti el document de referència que determini, un cop 
efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els 
criteris, objectius i principis ambientals aplicables. 

A partir d’aquestes indicacions, s’ha elaborat el present IAP per tal d’identificar i descriure 
els possibles efectes significatius del Pla Especial sobre el medi, tot incorporant criteris de 
sostenibilitat en l’ordenació establerta. 

L’IAP ha de permetre identificar els aspectes ambientals que han de determinar la 
formulació del Pla Especial i la seva possible incidència ambiental, les obligacions existents i 
els requeriments conseqüents per a la redacció, justificant l’alternativa general adoptada. 

 

0.3. Justificació i objectius del Pla Especial1 

L’abast del Pla Especial és la incorporació de nous usos en un àmbit del Sòl No Urbanitzable 
del municipi de Girona, concretament en el Puig de Montilivi. 

 

Antecedents 

La xarxa d’abastament d’aigua potable a la zona de Palau i Montilivi, s’alimenta dels 
dipòsits generals de Palau, amb una capacitat de 9.115 m3, situats a l’Avg. de la Creu de 
Palau. La urbanització de la zona alta va fer necessària la construcció d’una estació de 
bombeig l’any 1978. El creixement urbanístic de la zona ha obligat a fer diferents 
ampliacions de la capacitat de bombament, sobretot per assegurar les fortes puntes de 
consum de l’estiu. El consum mensual màxim correspon als mesos de juliol i agost. En els 
darrers estius els consums màxims han sobrepassat els increments anuals i en el cas de 
l’any 2003 , de característiques climàtiques extremes, el consum del juliol va ser superior al 
del més d’agost, amb el màxim observat. El consum del dia punta ha anat augmentant al 
mateix ritme al de l’hora punta. 

Amb l’estació de bombament dimensionada com a l’actualitat, no es pot garantir 
l’abastament d’aigua, en el cas, per exemple, d’un incendi amb necessitats de 2 hidrants 
més l’abastament als domicilis. 

 

Necessitats futures 

Si s’adopta un creixement mig anual, per la zona, del 4% per als primers 10 anys i d’un 3% 
dels següents 10 anys; tant pel que respecte als consums anuals, com als mensuals i els 
d’hora punta. Tenint en compte aquestes condicions l’estació de bombeig actual és suficient 
per lliurar a la xarxa el volum màxim del dia punta, mantenint les pressions de consigna, 
però no pel subministrament en les hores puntes del dia. 

                                           

1
 Extret de la memòria del Pla Especial. 
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Actualment les bombes poden aportar, mantenint la pressió de consigna, 228 m3/h. Amb la 
taxa de creixement adoptada, aquest cabal s’assoleix l’any 2010. 

 

Proposta 

Es preveu la construcció d’un dipòsit regulador, a situar en el sector de Montilivi, a una cota 
que permeti que es pugui omplir durant les hores de baix consum punta. Tot i que el 
sistema de bombeig disposa de l’equip de generació d’electricitat, el nou dipòsit permetrà 
també la seguretat de subministrament en cas d’averia elèctrica o d’algun dels components 
del bombeig. 

El volum del dipòsit, ha de tenir en compte que aquest ha de permetre l’aportació de tota 
l’aigua de la xarxa sobreelevada de Palau – Montilivi, durant un període màxim de 8 hores. 
A aquest se li ha de sumar la reserva mínima contra incendis, d’acord amb la normativa 
vigent. Així el volum total del dipòsit ha de ser de 3.500 m3. 

 

Per aquest motius es redacta el Pla Especial. Amb l’objectiu de permetre els usos adients 
en el lloc indicat, per tal de poder ubicar un dipòsit de 3.500 m3 de capacitat, la connexió la 
xarxa d’aigua potable, així com les obres complementaries com el camí d’accés des de la 
trama urbana, el tancat del recinte, l’ampliació del sistema de telegestió i el sistema 
d’alimentació elèctrica mitjançant energia solar i alternativament la seva connexió a la 
xarxa elèctrica. 
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1. Determinació dels requeriments ambientals rellevants 

1.1. Descripció del medi i la zona d’estudi 

1.1.1. Marc geogràfic 

1.1.1.1. El municipi 

El terme municipal de Girona, amb una extensió de 3.880,88 ha, està situat al centre de la 
comarca del Gironès, de la qual n’és la capital. Limita al nord amb el municipi de Sant Julià 
de Ramis, al est amb Celrà, Juià i Quart, al sud amb aquest darrer i Fornells de la Selva, i a 
l’oest amb Vilablareix, Salt, Sant Gregori i Sarrià de Ter. 

El municipi, de 94.484 habitants (2008), esdevé el centre i la capital de l’àmbit del Sistema 
Urbà de Girona, juntament amb 13 municipis més, que formen part d’aquest sistema i del 
qual, en aquests moments, es troba en exposició pública el Pla Director Urbanístic del 
Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), que aglutina un total de 14 municipis. 

El municipi de Girona, està conformat per 14 entitats de població. El nucli principal de 
població és la pròpia ciutat de Girona, amb 87.864 habitants (municat, any 2005), amb una 
estructura urbana compacte i consolidada. A continuació es presenta una taula amb els 
nuclis de població i els seus habitants l’any 2005, s’ha de tenir en compte que la població 
total del municipi ha augmentat, i per tant els habitants dels diferents nuclis probablement 
també hagi augmentat. 

Entitats de població  Població Any 2005 

Campdorà 228 

Caputxins 168 
La Creu de Palau 62 

La Creueta 216 
Domeny 25 

Font de la Pólvora 2.103 
Girona 87.864 

Hortes 8 
Montilivi 2 

El Pont Major 35 
Sant Daniel 72 

Sant Ponç 6 

Taialà i Germans Sàbat 33 
Vila-roja 1.364 

Total 92.186 
Font: www.municat.net 

 

1.1.1.2. Ubicació dels àmbits del Pla Especial2 

L’àmbit del Pla Especial està ubicat al sud-est del nucli de Girona, concretament al barri de 
Palau- Montilivi. 

                                           

2 Aquesta informació es pot completar amb els plànols número 1 i 2 de l’annex cartogràfic. 
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Específicament, es tracta d’un únic àmbit situat en el Puig de Montilivi, incorporat en la 
seva totalitat en Sòl No Urbanitzable (SNU) del municipi de Girona. En el Sistema C2. 

La superfície total de l’àmbit del Pla Especial és de 2.950 m2. 

Situació de l’àmbit del Pla Especial 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A continuació es presenta una imatge, on s’incorporen els volums dels edificis de l’entorn 
de l’espai. Aquesta imatge ha d’ajudar a situar l’àmbit en el seu entorn, de la forma més 
realista possible. (ICC, 2009, google earth, sobre imatge aèria de l’any 2003). S’ha de tenir 
en compte que en l’actualitat hi ha més edificacions que no es veuen en la imatge, ja que la 
simulació dels volums es fa sobre una imatge més antiga. 
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Simulació dels volums del barri de Montilivi i Girona en relació el Puig de Montilivi 

 
Font: ICC i Ggoogle Earth. 2009 

 

1.1.2. Medi físic 

En aquest apartat es descriuen les principals variables del medi físic presents al sector del 
Pla Especial, les de caràcter més general, dins les rodalies o al municipi i comarca. 

1.1.2.1. El clima 

Segons l’Atles Climatològic Digital de Catalunya, al municipi de Girona, les característiques 
climàtiques són les següents: 

Temperatura mitjana anual 14 a 15ºC 

Amplitud tèrmica 15 a 17ºC 

Precipitació mitjana anual 750 a 850 mm 

Règim pluviomètric estacional TPHE 

Dèficit hídric anual 100 a 200 mm 

Tipus de clima (índex d’humitat) 0 a 20 Subhumit (C2) 
Font: Atles Climatològic Digital de Catalunya 

 

La taula anterior es resumeix amb el següent diagrama ombrotèrmic (climograma) de la 
ciutat de Girona, on es veu que hi ha un major dèficit hídric en el més de juliol. Els mesos 
de més calor són el juliol i agost i els de més fred el desembre, gener i febrer. Per altra 
banda les precipitacions es concentren a la primavera i a la tardor. 

Àmbit aproximat Pla Especial 
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Font: http://ca.wikipedia.org, a partir de dades de l’estació meteorològica de l’aeroport de Girona 

 

1.1.2.2. Geologia i sòls 

La geologia del sector està caracteritzada per la seva situació en vers les gavarres i el riu 
Onyar, però sobretot per la seva situació al puig de Montilivi. 

Geologia de l’àmbit del Pla Especial i el seu entorn 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

L’epígraf que correspon als materials d’aquest sector és el següent: 
 
PEcn: Calcàries gresoses i calcàries bioclàstiques amb nummulits. El tram basal està format per 
calcàries gresoses i gresos carbonatats de color gris. Formen seqüències granodecreixents d’ordre 
mètric amb base erosiva i petits nivells de microconglomerats. Segueixen gresos i limolites amb 
intercalacions de calcàries, localment oolítiques, que contenen nummulites, miliòlids i alveolines. El 
tram superior està constituït per calcàries massives amb abundants fòssils. Al sostre d’aquesta unitat 
hi ha un nivell de microconglomerats i gresos amb abundants bioclastes. Potència total màxima 100-
130 metres (sector de Sarrià de Ter) disminuint cap al sector oriental. Constitueix la "formació 

Àmbit del Pla Especial 

PEcn 



Informe Ambiental Preliminar  Pla Especial per la ubicació d’un dipòsit regulador a  

Palau - Montilivi. Girona 

  

 
Traça, Estudi de Serveis Ambientals   

12 

calcàries de Tavertet i la formació calcàries de Girona . Ambient sedimentari marí de plataforma soma 
durant la transgressió luteciana. Edat: Lutecià Inferior. Es destaca un diacronisme important que 
explicaria l'edat Lutecià- Bartonià inferior d’aquestes fàcies i el fet de trobar calcàries nummulítiques 
entre unitats que no corresponen. 

 

1.1.2.3. Relleu 

El relleu de l’àmbit del present Pla Especial està determinat per la seva situació i orografia 
de l’indret, situat en el vessant sud del puig de Montilivi, per aquest motiu, aquest espai és 
eminentment accidentat. 

L’alçada a la que es troba l’àmbit inclòs en aquest Pla varia entre els 140 i els 164,5 msnm 
amb una distància lineal entre el punt més alt i el més baix de 180m, la qual cosa ens 
indica clarament la presència de desnivell prou destacable en l’espai (en torn al 10-15%). 
Tot i això, la situació de l’àmbit del Pla Especial, ja s’ha situat en espais amb menor 
pendents de la zona, ja que com es pot veure en la següent imatge l’entorn presenta 
desnivells molt més importants. 

Pendent de l’àmbit del Pla Especial i entorns 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICC 
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1.1.2.4. Hidrogeologia 

El terme municipal de Girona no es troba sobre cap aqüífer protegit, ni és zona vulnerable 
de contaminació per nitrats. 

Superficial 

La totalitat del terme municipal de Girona es troba dintre de les conques internes de 
Catalunya, concretament a la conca del riu Ter, principal curs fluvial de l’àrea de Girona. 

En l’àmbit d’estudi no hi ha cap curs d’aigua superficial. Aquest se situa a una distància 
aproximada de 200 metres del riu Onyar en direcció est, però amb un desnivell aproximat 
de 100 metres, entre l’àmbit i la llera del riu. 

 

Subterrània 

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’aigua, la meitat oest del terme municipal de 
Girona, i l’àmbit del nucli de la ciutat de Girona es situen sobre la massa d’aigua de la 
unitat neògena de la Selva3, però donada la situació elevada de l’àmbit i l’objectiu del 
present Pla Especial, difícilment pot afectar les aigües subterrànies de l’àrea. 

Massa d’aigua subterrània de la conca del Ter i l’Onyar 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Aquesta massa d’aigua es troba dins les àrees hidrogràfiques del Ter i l’Onyar, 
concretament a l’àrea hidrogeològica: 302 Àrea de la depressió de la Selva. 

 

1.1.3. Medi biòtic 

La diversitat florística i faunística dels àmbits del present Pla Especial, està condicionada 
per la seva ubicació, com ja s’ha dit a tocar de la ciutat de Girona, en el Puig de Montilivi. 
Així, com es veurà a continuació es tracta d’una zona de matollars, amb una alta influència 

                                           
3
 Extret de les fitxes de caracterització i tipificació de les masses de d’aigua subterrània de Catalunya. ACA. 
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antròpica, donada per la pròpia ciutat i els diferents usos que es fa de l’espai (principalment 
línies elèctriques). 

 

1.1.3.1. Vegetació i hàbitats 

La singular situació geogràfica de l’àmbit dóna unes característiques diferencials a la 
vegetació que hi és present. 

S’està davant de dos únics hàbitats segons la cartografia del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb la classificació: 

32t Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, d'indrets 
secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà i 34h. Llistonars (prats secs de 
Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa. 

 

32t Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé. 

Les fitxes del Departament de Medi Ambient 
descriuen aquest hàbitat com;  

Matollars força densos i uniformes, 
generalment de 0,8-1,5 m d’alçària, formats 
per arbustos de fulla dura i petita, 
principalment el coscoll (Quercus coccifera). 
En els espais que deixen els arbustos 
principals hi apareixen mates més petites i 
de fulla estreta, i herbes xeròfiles. En alguns 
casos hi ha un estrat arborescent espars, 
molts cops de pi blanc. Atesos els ambients 
que ocupen, aquests matollars es troben 
adaptats a un eixut estival acusat; en els estius més secs, l’espècie dominant perd una part 
important del fullatge, sobretot el de les branques més altes. 

 

La cartografia relacionada indica que a la zona d’estudi el 70% de la superfície està 
ocupada per aquesta comunitat arbustiva. El 30% restant està ocupat per llistonars, que es 
descriu a continuació. 

 

34h. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, 
de terra baixa. 

Prats secs rics en plantes anuals, de vegades dominats per una gramínia perenne, el llistó. 
A la primavera el llistonar és de color verd i tendre, i entremig de les tofes de llistó i de 
salvió, d’uns 40 cm d’alçada, s’hi fa una munió de petites plantes anuals que no solen 
ultrapassar els 10 cm (en conjunt, més de trenta- cinc espècies). A l’estiu, tots els teròfits 
moren, la part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i l’hàbitat adquireix un 
característic color torrat pallós. A principi d’hivern, únicament són visibles les mates 
perennes i no queda ni rastre dels teròfits, que germinaran en arribar el bon temps. Els 
pradells sense llistó no solen tenir un recobriment herbaci gaire elevat, ni tan sols en 

 
Font: Fitxes d’Hàbitats del DMAiH 
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l’època de màxim desenvolupament vegetatiu 
(primavera); a l’època seca es redueixen a la 
mínima expressió o desapareixen de la vista 

 

 

Hàbitats en el Pla Especial i entorns 

 

 

1.1.3.2. Fauna 

El municipi de Girona no presenta, d’entrada, particularitats faunístiques excessivament 
remarcables, ja que l’espai urbà és el que més predomina en el municipi, malgrat tot, es 
pot dir que Girona, amb comparació amb altres ciutats i capitals de Catalunya, presenta 
una bona representació de diferents ambients propicis per la fauna. Aquests es corresponen 
sobretot als ambients fluvials, especialment del riu Ter, i els ambients agro-forestals de les 
muntanyes de les Gavarres. 

L’àmbit del Pla Especial, corresponen a la segona categoria, ambients agroforestals, però 
s’ha de tenir en compte que el sector del Pla Especial està fortament marcat per la pressió 
antròpica que hi ha. Així majoritàriament en l’espai hi pot habitar fauna pròpia d’ambients 
urbans, sense peculiaritats d’interès ni espècies remarcables, més enllà de les que, en el 
cas dels ocells, poden sobrevolar l’indret. 

Com a mostra d’aquest fet a continuació es presenta una taula amb els animals vistos a 
Montilivi, realitzada per l’Ateneu Naturalista de Girona durant des de l’any 2007. 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia dels 
hàbitats de Catalunya del DMAiH 

 
Font: Fitxes d’Hàbitats del DMAiH 
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Ocells 

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) Lluer (Carduelis spinus) 
Puput (Upupa epops)  Raspinell (Certhia brachydactyla) 
Cucut reial (Clamator glandarius)* Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)  

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) Garsa (Pica pica) 
Mallerenga blava (Parus caeruleus Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) 

Mallerenga emplomallada (Parus cristatus) Pinsà vulgar (Fringilla coelebs) 
Rossinyol (Luscinia megarhynchos) Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 
Gamarús (Strix aluco)* Falcó pelegrí (Falco peregrinus) 

Milà negre (Milvus migrans) Griva (Turdus viscivorus)* 
Cigonya negra (Ciconia nigra)* Esparver vulgar (Accipiter nisus) * 

Astor (Accipiter gentilis)* Blauet (Alcedo atthis) 
Falciot negre (Apus apus) Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) 
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) Cigonya blanca (Ciconia ciconia)* 

* espècies d’interès o protegides observades en l’espai 
 

rèptils mamífers 
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica Porc senglar (Sus scrofa) 

Dragó comú (Tarentola mauritanica) Eriçó fosc (Erinaceus europaeus 
Serp verda (Malpolon monspessulanus) Conill (Oryctolagus cuniculus) 

Font:Ateneu Naturalista de Girona 2009-2007 

 

1.1.4. Paisatge 

Per analitzar el paisatge de l’àmbit d’aquest estudi, cal diferenciar entre els dos grans 
aspectes del paisatge: el paisatge total, referent a les característiques intrínseques del 
territori i la seva distribució espacial; i el paisatge visual, que correspon a un enfocament 
estètic o de percepció i seria el que l’observador pot apreciar quan s’hi situa o s’hi desplaça. 
També es tindrà en consideració la fragilitat, és a dir, la capacitat del paisatge per absorbir 
els canvis que se li provoquen. 

Per la descripció del paisatge, malgrat sigui un vector molt subjectiu, podem considerar 
l’espai com a una única unitat paisatgística forestal de matollar, amb la incorporació d’un 
paisatge urbà de fons. 

Vista general de l’espai 
Des del campus de Montilivi (UdG) des de la Creueta 

   
Font: Equip redactor del Pla Especial 

 

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del PDUSUG, inclou la zona d’aquest Pla Especial en la 
Unitat Especial Significativa (UES) Planes de Girona i en fa la següent descripció:  
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“A la UES de la Plana de Girona, la ciutat de Girona queda enclavada a la plana agrícola entre el Ter i 
l’Onyar i la seva ordenació va seguint les infraestructures, a l’igual que els camps de conreu. La UES 
de la Vall de Sarrià s’ubica on la plana s’estreny cap al nord en una vall industrial on s’ubica Sarrià de 
Ter, zona industrial amb una important xarxa d’infraestructures i nusos. La zona urbanitzada és el 
que més caracteritza aquestes dues unitats, alhora que les zones industrials i comercials. Pel que fa a 
la agricultura es van alternant els conreus de regadiu i secà, descartant l’amplia zona de plantacions 
de pollancres i plàtans resseguint el curs del Ter. El pas d’infraestructures en direcció nord-sud (AP-7, 
A-2) és el que fa que les dues unitats vagin tan lligades en el seu anàlisis.  
 
Així, els paisatges d’excel·lència inclosos en aquesta unitat es troben per acumulació dels atributs 
potencials capaços de definir una estructura més clara. Es troba per tant una estructura de paisatges 
d’excel·lència en creu, el punt d’encreuament és l’encontre entre l’Onyar i el Ter, de gran fragilitat..” 

 

També s’ha de tenir en compte el marc on es pretén desenvolupar el present Pla especial, 
ja que aquest conforma la percepció sobre el total de l’àmbit. En aquest cas s’ha de tenir 
en compte que la zona limita amb el barri de Montilivi de la ciutat de Girona i la pressió 
antròpica en el límit oest de l’àmbit és important. 

 

En quant al paisatge i la visió de l’àmbit del Pla Especial, representa en la seva totalitat la 
unitat forestal de matollars prèviament citada, en la qual hi predomina les formes 
naturalitzades representades per les formes geomètriques i curvilínies que conformen el 
turó i la seva vegetació, amb un límit clar. Aquest paisatge també es caracteritza per tenir 
diferents punts d’escapaments, al ser un espai elevat amb sensació d’espai limitat i finit, 
donat també per la seva situació respecte l’àrea urbana de Girona, que limita amb la zona.  

Elements alts que sobrepassessin el límit de la carena en qualsevol sentit crearien un alt 
impacte en el paisatge, ja que trencarien les corbes i els límits actuals del paisatge i a més 
se li ha de sumar que, al ser un espai elevat, la seva conca de visió és molt alta. 
Concretitzant, en l’àrea específica del Pla Especial la seva conca visual preferent és direcció 
sud, però aquesta està molt limitada per la presència de les edificacions que conformen el 
Barri de Montilivi de la ciutat de Girona. 

Puig de Montilivi vist dels de Vila-Roja 

 
Font: Equip redactor del Pla Especial 

En la ubicació del futur dipòsit d’aigua i el vial d’accés ja s’ha tingut en compte els possibles 
impactes paisatgístics que se’n poden derivar, ubicant l’àmbit en el límit de la carena, 
amagant-lo de les visuals preferents i preveient una alçada idònia del propi dipòsit (aquest 
anirà soterrat fins la meitat de la seva alçada necessària), així com el revestit d’aquest que 
serà de formigó pintat amb verd mimètic.  



Informe Ambiental Preliminar  Pla Especial per la ubicació d’un dipòsit regulador a  

Palau - Montilivi. Girona 

  

 
Traça, Estudi de Serveis Ambientals   

18 

Per altra banda es preveu que els subministraments es realitzaran pel vial creat, 
minimitzant encara més l’impacte paisatgístic del Pla Especial. 

Per últim, comentar que l’espai és travessat per vàries línies elèctriques, les quals ja 
conformen un impacte, com es pot apreciar en l’anterior imatge. 

 

1.1.5. Usos del sòl 

Com s’ha pogut anar veient fins al moment, la totalitat de l’àmbit correspon a una mateixa 
tipologia d’usos del sòl: matollars. La part natural del puig de Montilivi està recoberta per 
altres usos de vegetació, com els boscos clars, boscos densos, així com prats i herbassars. 

La part baixa del turó hi ha el barri de Montilivi de la ciutat de Girona i, així, el seu ús és 
preferentment l’urbà residencial. 

A continuació es mostra una figura elaborada a partir del mapa de cobertes del sòl elaborat 
pel Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF)4. 

Usos del sòl de l’àmbit del Pla Especial 

   
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CREAF 

 

                                           
4
 Consultar plànol número 3. de l’annex cartogràfic. 
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1.2. Àrees d’incidència de la normativa ambiental 

1.2.1. Figures de protecció 

Al terme municipal de Girona hi ha un espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): 
El PEIN de la les Gavarres. Amb tot, el PEIN de les Gavarres no es veu afectat per la 
present Pla Especial. 

Igualment, hi ha varis espais inclosos en la xarxa Natura 2000 en el municipi de Girona, les 
Gavarres i les Riberes del Baix Ter. En ambos casos l’àmbit del Pla Especial no afecta 
aquests espais. 

Espais PEIN i xarxa Natura 2000. Girona i rodalies 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAiH 

 

Així doncs, cap figura de protecció del medi natural es veuria afectada pel 
desenvolupament d’aquest Pla Especial. 

 

1.2.2. Hàbitats d’interès comunitari 

Girona presenta diferents d’Hàbitats d’Interès Comunitari (inclosos als annexos de la 
Directiva 43/92/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres) al seu terme municipal, sobretot relacionats 
amb sistemes forestals en l’espai de les Gavarres i amb els sistemes fluvials relacionats 
amb els diferents cursos fluvials del terme municipal, sobretot els rius Ter i Onyar.  

Pel que fa l’àmbit d’estudi aquest no afecta ni afectarà cap espai considerat hàbitat 
d’interès comunitari. 
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Hàbitats d’Interès Comunitari en l’àmbit i entorns  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAiH 

 

1.2.3. Espècies de flora i fauna protegides 

En la bibliografia de referència i en el treball de camp no s’ha detectat cap espècie de flora 
protegida per la legislació sectorial de Catalunya. 

 

Per altra banda l’Ajuntament de Girona, no té catalogat cap arbre d’interès en l’espai del 
Pla Especial, ni a les seves rodalies. 

 

1.2.4. Connectivitat ecològica i paisatgística 

Al municipi de Girona hi ha el gran eix vertebrador del riu Ter, que com a riu és un passadís 
connector entre el Pirineu central català i el Mar Mediterrani.  

Existeixen diferents estudis de connectivitat i a diferents escales que analitzen la 
connectivitat a l’àrea de Girona, ja sigui a nivell provincial o a nivell comarcal. 

Primerament hi ha la Diagnosi dels espais connectors de la demarcació de Girona 
(Arvensis i Diputació de Girona. Any 2005).  

 

Si es baixa d’escala, pel que fa als estudis de connectivitat existeix el Pla Director de 
Connectivitat Funcional del Gironès (Consell Comarcal del Gironès. Any 2007), que fa 
una diagnosi i marca una primera normativa pels espais connectors de la comarca del 
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Gironès diferenciant Zones crítiques i Zones estratègiques per la connectivitat a la comarca 
del Gironès.  

Derivat de la Diagnosi dels espais connectors de la demarcació de Girona s’ha realitzat el 
Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona (Laboratori d’anàlisi i gestió 
del paisatge, UdG. Any 2008). 

 

En l’àmbit que ens ocupa, ni La Diagnosi, ni el Pla Director,ni el Cinturó verd, hi defineixen 
cap espai connector. 

 

1.3. Àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones 

En aquest apartat s’avaluen els factors principals i immediats de riscs naturals a incorporar 
en les figures de planejament subjectes a les anàlisis ambientals, així com les 
problemàtiques que poden afectar la qualitat de l’entorn natural de l’espai estudiat i les 
seves rodalies. 

 

1.3.1. Risc sísmic 

La comarca del Gironès es troba en les zones sismotectòniques per un sòl mitjà 2, 3 (0 de 
4) de Catalunya (ICC, 1997). Més concretament, el municipi de Girona es troba a una zona 
amb intensitat del risc VII – VIII considenrant l’efecte del sòl, classificació alta a l’escala 
catalana. 

Zones sísmiques per a un sòl mitjà i vulnerabilitat sísmica I considerant l’efecte del sòl 

            
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1997, 2001 

 

1.4.2. Riscos geològics 

No hi ha, en l’àmbit del Pla Especial, riscos geològics importants a ressaltar. 

 

1.4.3. Incendis forestals 

Per la tipologia del relleu i de la vegetació del municipi de Girona, el risc d’incendi forestal, 
segons el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, es reparteix gairebé a 
parts iguals entre baix o alt, depenent de la zona. 
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Lògicament, en la zona urbana el risc d’incendi forestal és molt baix i, a més, se li ha de 
sumar els espais pròxims als diferents rius de la ciutat. El risc d’incendi alt correspon a les 
zones forestals de l’est de la ciutat, en la qual s’inclou el puig de Montilivi, en el qual està 
enclavat l’àmbit del Pla Especial. 

Mapa del risc bàsic d’incendi forestal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAiH 

 

Cal tenir en compte que aquesta classificació és el resultat de la integració dels factors que 
intervenen en el perill d’incendi forestal: perill d’ignició i perill de propagació, per la 
realització del qual s’ha utilitzat el mapa de models d’inflamabilitat i de combustible de 
Catalunya, el model d’elevacions del terreny, el mapa de dèficit hídric anual, i sèries 
meteorològiques, actualitzat a data de 14.10.2002. Cal tenir en compte que aquesta és una 
classificació bàsica, i que el risc real d’incendi forestal varia dia a dia segons les condicions 
climàtiques, el grau de sequedat, la humitat i la intensitat del vent. 

 

1.4.4. Inundabilitat 

Com ja s’ha anat veient al llarg del document, l’àmbit del Pla Especial no és pròxim als 
principals cursos fluvials de Girona, ja que aquest està molt elevat respecte el riu Onyar 
que transcorre a l’est de Montilivi, així, el perill d’inundació no existeix  

L’anàlisi del risc d’inundació s’ha fet a partir de La Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) del 
Baix Ter (Agència Catalana de l’Aigua. Any 2003). En el següent plànol es pot veure que 
l’espai inundable en cap cas afecta l’àmbit del Pla Especial. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PEF Baix Ter. 

 

1.4.5. Risc de contaminació atmosfèrica 

Aquest apartat s’estructura en 1) qualitat de l’ambient atmosfèric, 2) contaminació acústica 
i 3) contaminació lumínica. 

 

1.4.5.1. Qualitat de l’ambient atmosfèric 

L’eina fonamental per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Girona pertany a la Zona de 
Qualitat de l'Aire (ZQA) Comarques de Girona (ZQA 8).  

Per a la ZQA10, l’informe de la qualitat de l’aire de Catalunya per l’any 2007 en diu el 
següent: 

“A la Zona de Qualitat de l’Aire 8, Comarques de Girona, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel 
diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el sulfur d’hidrogen, el plom i el benzè 
estan per sota dels valors límit establerts per la normativa. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors objectiu establerts 
a la legislació. Els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als valors objectiu de protecció de 
la salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als objectius a llarg termini de 
protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2020. S’han detectat 2 
superacions horàries del llindar d’informació a la població en un punt de mesurament ubicat a Santa 
Maria de Palautordera respecte dels 4 punts de mesurament de què disposa aquesta zona, i no s’ha 
detectat cap superació del llindar d’alerta. 

Pel que fa a les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres, s’ha superat el valor límit 
anual i el valor límit diari en un punt de mesurament industrial ubicat a Sant Celoni respecte dels 5 
punts de mesurament de què disposa aquesta zona. S’ha mantingut la tendència dels nivells 

Plànol PEF Baix Ter. 
Delimitació inundació 
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d’immissió respecte els darrers anys.” 

Per tant, i a la vista del exposat anteriorment, es pot concloure que la zona no presenta, a 
priori, factors que limitin el desenvolupament del Pla Especial, pel que fa a l’avaluació de la 
qualitat atmosfèrica, pel risc per a les persones.  

Així mateix, mitjançant la XVPCA s’elaboren els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del 
Territori (MVCT), com a eina que permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a 
l’atmosfera en una zona determinada. Els MVCT de l’àrea en la qual està inclosa Girona 
(Àrea 6: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Garrotxa i el Pla de l’Estany) i en concret 
l’àrea dels sectors en estudi, assenyalen valors a destacar, sobretot en la vulnerabilitat a 
CO i a les Partícules Sòlides en suspensió. 

Les següents figures mostren tota aquesta informació de manera més gràfica. 

Mapes de vulnerabilitat dels principals contaminants atmosfèrics de Girona 

 

 

S’ha de comentar que el desenvolupament del Pla Especial no farà augmentar en cap cas la 
contaminació atmosfèrica de l’indret, donada la tipologia del Pla Especial, en el qual es vol 
permetre la construcció d’un dipòsit d’aigua al puig de Montilivi. 

Igualment es preveu la instal·lació d’energia solar pel seu funcionament. 

 

1.4.5.2. Contaminació acústica 

A través dels mapes de capacitat acústica municipal, editats per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones urbanes, nuclis de 
població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de 
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat (normes per a les noves 
construccions en zones de soroll; article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica). 

 

Exposició al contaminant                            

 Nul·la                               Moderada 
 Molt Baixa                       Alta 
 Baixa      Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Vulnerabilitat a CO Vulnerabilitat a SO2 Vulnerabilitat a PST 
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En funció dels nivells sonors màxims permesos, classificació és: 

• Zones de sensibilitat acústica alta, amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 60 dB. 
En aquestes zones es demana una alta protecció contra el soroll, bàsicament són aquelles 
destinades a l’habitatge.  
• Zones de sensibilitat acústica moderada, amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 
65 dB. Són zones amb percepció mitjana del soroll, zones mixtes d’habitatges i comerços, 
zones d’equipaments.  
• Zones de sensibilitat acústica baixa amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 70 dB. 
Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada del soroll, polígons 
industrials, travessies molt transitades i zones comercials. 

La classificació de la sensibilitat acústica, en el cas de Girona, es correspon amb el trànsit 
que suporten les vies de comunicació del municipi. D’aquesta manera s’han classificat com 
a de sensibilitat acústica baixa l’AP-7, la carretera de Barcelona, l’A2 i la C65 principalment, 
així com altres vies que comuniquen nuclis entre sí i que, per tant, suporten un trànsit 
considerable. La resta de zones s’han classificat com a de sensibilitat alta i moderada. 

El plànol general de capacitat acústica de la ciutat de Girona, és el següent: 

Plànol de capacitat Acústica 

 
Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Director Urbanístic dels Sistema Urbà del Girona 

 

La zona del Pla Especial es situaria a una zona de sensibilitat alta. En tot cas les activitats 
que es volen desenvolupar en el Pla Especial, no han de fer augmentar el soroll de la zona. 

 

1.4.5.3. Contaminació lumínica 

El Decret 82/2005, de 3 maig, del Reglament Llei 6/2001 fa referència a l’ordenació 
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ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Aquest mateix Decret 
estableix la zonificació del territori segons la protecció a la contaminació lluminosa. Es 
consideren quatre zones. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor 
protecció seran les E4: 

Zones E1 
Són les zones de màxima protecció envers la contaminació lluminosa i corresponen a les àrees 
coincidents amb: 

- Espais d’interès natural 
- Àrees de protecció especial 
- Àrees coincidents amb la xarxa Natura 2000 

Zones E2 
Es considera zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de 
protecció especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000. 
Zones E3 
Són les àrees que el planejament urbanístic qualifica de sòl urbà o urbanitzable. 
Zones E4 
Són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis, i 
també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà de 
notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que l’haurà 
d’aprovar. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 

Plànol de zonificació de les zones de protecció del medi 
ambient envers la contaminació lluminosa a Girona 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

Segons la protecció envers la contaminació lluminosa que té cada zona, se’n determina el 
tipus d’il·luminació aplicable. Aquesta classificació s’haurà de tenir en compte alhora de 
realitzar activitats en l’indret, per preveure possibles impactes negatius. En principi els usos 
que es volen desenvolupar en l’àmbit del Pla Especial, no han de influir negativament en la 
contaminació lumínica. 

Àmbit del pla 
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En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona encara no ha aprovat el mapa de protecció contra 
la protecció lluminosa ni la seva zonificació, però a partir de les dades anteriors i el plànol a 
nivell català presentat anteriorment, es pot considerar que, l’àmbit d’aquest Pla Especial 
estaria entre la categoria E3, de protecció moderada.  

Així doncs, caldrà garantir que la il·luminació que s’hagi de realitzar a l’àmbit sigui 
especialment curosa en no emetre fluxos lluminosos cap al sòl no urbanitzable.  

 

2. Objectius i mesures de protecció ambiental 

2.1. Objectius del planejament territorial i urbanístic vigent 

Des de l’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya per la Llei 1/1995, de 26 de 
març, és l’instrument director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model 
organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya.  

L’objectiu principal del PTGC és potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial 
d’interès general per a Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris 
pels seus habitants. Alhora, aquest document també és el marc de referència de discussió i 
debat de caire horitzontal i vertical entre les administracions per a resoldre els desequilibris 
territorials. En els darrers anys, s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials que el 
desenvolupen d’acord amb les directrius de la mateixa Llei. 

El Pla defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema urbà central, 
que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un cert grau 
de dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i 
composta a partir de sistemes urbans de diferents comarques. està inclòs dins l’àmbit 
funcional de les comarques gironines.  

A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial i urbanístic de la zona s’haurà de 
regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en aquest moment en 
procés d’elaboració. 

En tant no s’aprovi el PTPCG, cal tenir en consideració, per a la redacció de planejament 
territorial de rang inferior i planejament urbanístic, les disposicions que fixa el PTGC per la 
zona.  

El municipi de Girona, forma part del sistema de reequilibri territorial nivell 1 basat en els 
sistemes urbans de Girona + Cassà de la Selva. Les propostes del PTGC per aquest tipus de 
sistemes es concreten en: 

• Afavorir el desenvolupament de sòl per a usos de tot tipus: residencial, industrial i terciari, 
classificant-lo o executant-lo segons les circumstàncies; en tot cas evitant que la manca de sòl 
disponible els representi un estrangulament o coll d’ampolla per al seu desenvolupament. 

• Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de l’àmbit 
metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país. 

• Potenciar el seu desenvolupament, preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix, buscant 
una prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats. 
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Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG). El desembre de 2008 
es va aprovar inicialment el PDUSUG i actualment està en informació pública. Tot i així els 
grans eixos del Pla no han de variar en excés de l’aprovació inicial. 

 

El PDUSUG classifica l’àrea del Pla Especial com a Sistema d’espais lliures – Espai 
Connector. Igualment el classifica de diferents maneres segons el vector analitzat, tals 
com: 

• Àrees de regulació homogènia: Funció Agrícola 

 

El PDUSUG estableix diferents objectius i criteris ambientals que ha de regir el seu 
desenvolupament i conseqüentment aquelles figures de planejament de rang inferior. A 
continuació es llisten aquells que poden tenir incidència en els espais del present Pla 
Especial. 

Criteris: 

• Garantir la permeabilitat ecològica del conjunt de la matriu territorial. 

• Protegir la regió per mitigar els efectes negatius del canvi climàtic. 

 

Objectius: 

• Evitar la pèrdua de biodiversitat i garantir la connectivitat ecològica de tot el sistema, vetllant, 
en concret, per la conservació dels espais PEIN i protegint i conservant els espais d’interès o valor 
ecològic i els eixos fluvials pel seu valor connector. 

 

El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Girona, va ser aprovat definitivament el 
28 de febrer de 2002. Concretament, l’àmbit està classificat per el PGOU de Girona com a 
sòl no urbanitzable (SNU). Aquest dins del SNU està classificats dintre dels sistemes 
d’espais lliures, concretament en la categories C.2 (Sistema de boscos). 

 

Aquest àmbit està regulats per les seccions tercera de capítol III. Sistema d’espais lliures 
del títol IV. Regulació dels Sistemes: 

Clau C.2. Sistema de boscos. Recollida als articles 150 a 153 de les Normes Urbanístiques 
del text refós del PGOU de Girona. Comprèn els sòls que per les seves característiques de 
situació geogràfica i pels seus valors ecològics, arqueològics paisatgístics o ambientals, han 
d’ésser preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors per tal 
d’assegurar la seva conservació, regeneració i millora.  

Amb l’objectiu de garantir i potenciar la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat 

1. Ús dominant: les activitats orientades a la protecció d’espais no edificats que 
tenen determinades característiques mediambientals i paisatgístiques. 

2. Usos compatibles: lleure, agrícola i forestal. 
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Classificació de l’àmbit en sòl no urbanitzable 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la UMAT. Ajuntament de Girona 

 

2.2. Objectius i criteris adoptats pel Pla 

D’acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els 
principis directrius establerts als articles 3 i 9 del DL 1/2005. A continuació es detallen els 
objectius ambientals que seran d’aplicació a l’hora de valorar la sostenibilitat del present 
Pla Especial.  

D’acord amb la normativa vigent, els objectius ambientals definits per aquest document es 
formulen en relació als aspectes que cal considerar segons la legislació vigent així com pels 
aspectes ambientals més rellevants del territori analitzat, i es jerarquitzen en funció del seu 
grau d’importància relativa. 

 

C.2 
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Aspectes que cal considerar segons 
la legislació 

Aspectes ambientals rellevants del 
territori* 

Objectius ambientals ** 

Cicle de l’aigua.  

Compatibilitzar el planejament amb el 
cicle natural de l’aigua i racionalitzar-ne 
l’ús. 

La finalitat del Pla Especial, és la de millorar la 
distribució de l’aigua potable a Girona, mitjançant 
la construcció d’un dipòsit d’aigua. 

L’àmbit no està afectat per cursos d’aigua 
superficial, ni implica afectacions a masses 
d’aigua subterrània. 

A-1. Garantir la correcta distribució i qualitat de l’aigua 
potable a la població  

1 

B-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics 
permesos per la legislació. 

6 
Ambient atmosfèric.  

Minimitzar els efectes del planejament 
sobre la qualitat de l’aire i el canvi 
climàtic i, en general, reduir al màxim 
les immissions de substàncies 
contaminants, prevenir la contaminació 
lluminosa i electromagnètica. 

L’àmbit, està inclòs en la zona de sensibilitat 
acústica alta i la zona E3 de protecció 
lumínica. 

B-2. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans: 
evitant els fluxos lluminosos d’hemisferi superior i 
promovent un enllumenat públic de baix consum. 

5 

Gestió dels materials i residus.  

Minimitzar l’impacte de la construcció 
sobre el cicle dels materials i el medi 
ambient en general. 

No es preveu, a priori, una afectació important 
sobre la generació de residus. Amb tot, durant la 
fase de construcció caldrà garantir-ne una 
correcte gestió. 

C-1. Gestionar correctament els processos constructius i 
els materials (fomentant-ne la durabilitat, la reutilització 
i/o el reciclatge quan sigui possible) i els residus generats 
per la construcció. 

4 

El PDUSUG qualifica aquest espai com a Sistema 
d’espais lliures – Espai Connector. 

Biodiversitat territorial, 
permeabilitat ecològica i patrimoni 
natural en general.  

Conservar la biodiversitat territorial i els 
altres elements d’interès natural, tot 
promovent-ne un ús sostenible. 

L’àmbit no afecta a cap Espai PEIN, xarxa Natura 
2000, Hàbitat d’Interès Comunitari, etc. i no 
presenta peculiaritats vegetals i/o faunístiques 
d’interès rellevant. 

D-2. Conservar la connectivitat funcional. 2 

Qualitat del paisatge.  

Garantir un ús sostenible d’aquest 
recurs. 

L’àmbit presenta, en general, una qualitat mitja 
paisatgística derivada de la seu enclavament, 
tot i que en l’àmbit hi ha diverses actuacions que 
en disminueixen aquesta valoració (pas de línies 
elèctriques, límit sòl urbà). 

E-1. Conservar el paisatge per garantir-ne el 
manteniment dels valors que el fan rellevant, i gestionar 
les activitats per harmonitzar els canvis provocats pels 
processos socials, econòmics i ambientals. 

3 

* Fa referència a aquells aspectes ambientals identificats en la diagnosi ambiental i que resulten de rellevància en el territori en qüestió. 

** Ponderació jeràrquica dels objectius en funció del seu grau d’importància relativa, per ordre decreixent. 
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Així mateix, i per a assolir els objectius ambientals establerts, es proposen els següents 
criteris, els quals, a vegades, són vàlids per a més d’un objectiu ambiental5: 

A-1. Garantir la correcta distribució i qualitat de l’aigua potable a la població  

� Portar a terme la construcció del dipòsit d’aigua i la infraestructura necessària 
complementària. 

B-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

� Adequar-se als mapes de capacitat acústica i a les zones de sensibilitat acústica que 
defineixen aquests mapes. 

� Preveure mesures per a reduir l’impacte acústic generat per l’execució del pla. 

B-2. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans: evitant els fluxos lluminosos 
d’hemisferi superior i promovent un enllumenat públic de baix consum. 

� Evitar els punts de llum que emetin el flux lluminós cap a l’hemisferi superior, i també cap al 
SNU, per la seva rellevància ambiental i ecològica. 

C-1. Gestionar correctament els processos constructius i els materials (fomentant-ne la 
durabilitat, la reutilització i/o el reciclatge quan sigui possible) i els residus generats per la 
construcció. 

� Ordenar acuradament l’activitat constructiva que es desenvolupi arran del Pla per tal de 
garantir el correcte tractament dels residus generats durant la fase de construcció. 

D-2. Conservar la connectivitat funcional. 

� Conservar la biodiversitat i mantenir la permeabilitat ecològica del territori. 

� Conservar la connectivitat ecològica i paisatgística que actualment hi ha en aquest espai. 

� Establir les mesures necessàries per a ordenar els usos de forma que, atesos els valors 
preservats i les finalitats del planejament, evitin la transformació i la naturalesa dels sòls o 
impedeixin la consecució d’aquests valors i l’assoliment de les finalitats esmentades. 

E-1. Conservar el paisatge per garantir-ne el manteniment dels valors que el fan rellevant, 
i gestionar les activitats per harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, 
econòmics i ambientals 

� Regular de forma adequada la implantació de nous usos, de forma que es mantinguin i/o 
millorin els valors paisatgístics d’interès del territori. 

� Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny, així com un tractament 
adequat dels talussos que es puguin generar. 

� Redacció d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística del present Pla Especial, per tal de 
garantir l’adequació a l’espai dels nous usos. 

                                           

5
 Extrets a partir del llibre POUM. Avaluació ambiental en el planejament urbanístic. Centre de Política del Sòl i Valoracions 

(CPSV) de la Universitat autònoma de Barcelona. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 
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3. Descripció i justificació ambiental de l'alternativa proposada 

3.1. Descripció de les alternatives 

Els àmbits i els objectius del Pla Especial que s’analitza en aquest document no permeten 
una gran variabilitat en la generació d’alternatives, per la qual cosa es presenten dues 
alternatives diferents, l’alternativa 0, la no adopció del Pa Especial, i l’alternativa 1, adoptar 
el Pla Especial. 

 

L’alternativa 0,  

Representa la no adopció del Pla Especial i, per tant, el manteniment de la situació actual.  

La naturalesa del present Pla Especial, és la de permetre els usos de servei tècnic  
corresponent a instal·lacions i espais reservats pels serveis d’abastament d’aigües.  

Actualment, la xarxa d’abastament d’aigua potable a la ciutat de Girona té la necessitat 
d’un nou dipòsit regulador. Aquesta instal·lació necessita d’una ubicació determinada per 
poder donar servei. En el cas de no desenvolupar el present Pla Especial i acceptar 
l’Alternativa 0, els usos de l’àmbit, normativament quedarien tal i com estan en l’actualitat, 
així, seria inviable la ubicació del dipòsit, que es considera d’interès públic, i la xarxa de 
subministrament a Girona no seria completa, possibilitant la reducció de la qualitat del 
servei i la qualitat de les aigües de boca. 

 

L’alternativa 1,  

És la que suposa l’acceptació del present Pla Especial, amb els termes i característiques que 
aquest presenta.  

L’objectiu d’aquest Pla Especial és la ubicació d’un dipòsit regulador d’aigües potables al 
vessant sud del Puig de Montilivi (Girona), el qual ha de permetre reforçar la xarxa 
d’abastament i subministrament d’aigua al sector i al municipi en general, i completar en 
aquest sector la distribució de l’aigua potable a la població resident. 

Així, l’objecte del Pla Especial és la incorporació d’usos d’utilitat pública i interès social, 
vinculats amb l’ús dominant de la qualificació urbanística existent, que possibiliti la ubicació 
del nou dipòsit en l’àmbit. 
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Proposta d’ubicació del Pla Especial 

 
Font: Plànols del Pla Especial. Equip redactor del Pla Especial 

 

Així doncs, aquest àmbit mantindria la seva qualificació de sòl no urbanitzable, i es 
mantindria dintre de la zona de clau C.2 (Sistema de Boscos Urbans). Aquesta mantindria 
les regulacions actuals incloent en els usos permesos els serveis tècnics corresponents a 
instal·lacions i espais reservats pels serveis d’abastament d’aigües amb aquelles elements 
complementaris estrictament vinculats a aquest servei. 

 

La memòria del Pla Especial descriu la ordenació de la següent manera: Dins de l’àmbit 
delimitat es preveu la construcció d’un dipòsit de 3.500m3 de capacitat i la seva connexió a 
la xarxa d’aigua potable, així com les obres complementàries necessàries, com són el camí 
d’accés des de la trama urbana, el tancat del recinte, l’ampliació del sistema de telegestió, 
el sistema d’alimentació elèctrica mitjançant energia solar i alternativament la seva 
connexió a la xarxa elèctrica, així com les obres de jardineria i adequació de l’entorn. 
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L’emplaçament del Pla especial i el desenvolupament de les activitats, queda molt limitat 
per la cota de solera necessària, segons els càlculs de funcionament i per l’exigència de 
dues línies de mitja tensió, amb les quals s’han de mantenir a les distàncies de seguretat 
necessària. Per la forma del terreny, la part més alta del dipòsit coincidirà amb el terreny 
en l’extrem nord, mentre que l’extrem sud s’haurà de condicionar el terreny per permetre 
l’entrada al vehicles, mitjançant un nou camí. 

El dipòsit tindrà una capacitat de 3.500m3, amb una alçada de l’aigua de 4,50m i un 
diàmetre interior de 31,50m. 

L’accés a les instal·lacions es té previst que surti de la plaça del final del carrer nou, 
construït en motiu de la urbanització de  la U.A Can Llobet. El seu traçat s’aprofitarà per 
passar la canonada de connexió de l’aigua, la baixada dels desguassos fins al clavegueram 
existent i l’escomesa elèctrica d’emergència. Es contempla també la connexió de dipòsit 
amb la xarxa existent, que es faria amb una sola canonada. 

L’equip disposaria del seu propi sistema d’alimentació elèctrica ininterrompuda i dels 
sistema modem-radio amb la seva corresponent antena. L’energia elèctrica es preveu 
obtenir-la per aprofitament de l’energia solar, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

El terreny ocupat el tancarà mitjançant una tanca metàl·lica, de reixa de simple torsió, 
coincidint amb el camí d’accés es deixarà una porta metàl·lica. 

Quadre resum de superfícies 
 m2 % s/àmbit % s/finca 
Espais lliures d’edificació 

Vialitat 649,70 22,02% 0,77% 
Ajardinaments 1.484,40 50,32% 1,76% 
 2.134,10 72,34% 2,52% 

 
Ocupació total de la instal·lació 815,90 27,66% 0,96% 

 
Total àmbit 2.950,00 100,00% 6,01% 

 
Total finca 84.580,00   
Font:Memòria del Pla Especial 

 

3.2. Anàlisi preliminar d’alternatives 

A continuació s’avaluen les 2 alternatives, pel que fa al compliment dels objectius 
ambientals abans esmentats, i alhora s’enumeren els impactes que potencialment es poden 
produir en l’àmbit a què fa referència cadascun dels objectius. Cal tenir present que en la 
fase d’avanç en que es troba la redacció de la present Pla Especial, alguns d’aquests 
objectius encara no es poden valorar amb exactitud, ja que encara no s’ha arribat al grau 
de definició necessari per a valorar-los. Amb tot, a l’ISA del Pla Especial, en cas de ser 
necessària la seva redacció, aquests objectius seran valorats en la seva totalitat. 
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Compleix 
objectius Objectius ambientals* Impactes potencials / Observacions 

Alt. 0 Alt. 1 

Cicle de l’aigua. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar-ne l’ús. 

A-1. Garantir la correcta distribució i qualitat de l’aigua potable a la 
població (1) 

La finalitat del Pla Especial, és la de millorar la distribució de l’aigua potable 
a Girona, mitjançant la construcció d’un dipòsit d’aigua. 

X C 

Ambient atmosfèric. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies 
contaminants, prevenir la contaminació lluminosa i electromagnètica 

B-1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la 
legislació. (6) 

C ? 

B-2. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans: evitant els 
fluxos lluminosos d’hemisferi superior i promovent un enllumenat 
públic de baix consum. (5) 

L’àmbit, està inclòs en la zona de sensibilitat acústica alta i la zona E3 de 
protecció lumínica. 

C C 

Gestió dels materials i residus. Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general. 

C-1. Gestionar correctament els processos constructius i els materials 
(fomentant-ne la durabilitat, la reutilització i/o el reciclatge quan sigui 
possible) i els residus generats per la construcció. (4) 

No es preveu, a priori, una afectació important sobre la generació de 
residus. Amb tot, durant la fase de construcció caldrà garantir-ne una 
correcte gestió. 

? ? 

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, tot 
promovent-ne un ús sostenible. 

El PDUSUG qualifica aquest espai com a Sistema d’espais lliures – Espai 
Connector. 

D-2. Conservar la connectivitat funcional. (2) L’àmbit no afecta a cap Espai PEIN, xarxa Natura 2000, Hàbitat d’interès 
Comunitari, etc. i no presenta peculiaritats vegetals i/o faunístiques 
d’interès rellevant. 

C C 

Qualitat del paisatge. Garantir un ús sostenible d’aquest recurs. 

E-1. Conservar el paisatge per garantir-ne el manteniment dels valors 
que el fan rellevant, i gestionar les activitats per harmonitzar els canvis 
provocats pels processos socials, econòmics i ambientals. (3) 

L’àmbit presenta, en general, una qualitat mitja paisatgística derivada 
de la seu enclavament, tot i que en l’àmbit hi ha diverses actuacions que en 
disminueixen aquesta valoració (pas de línies elèctriques, límit sòl urbà). 
Així mateix, el Pla Especial, en tractar-se d’una zona de SNU, anirà 
acompanyat d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que haurà de 
garantir aquest aspecte. 

C C 

* entre parèntesi, la jerarquització dels objectius ambientals. 
Compliment de l’objectiu:  C es compleix      X no es compleix 
 P es compleix parcialment   ? no s’especifica en l’avanç de pla 
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3.3. Conclusions i justificació de l’alternativa adoptada 

Tal i com es pot observar en el punt anterior, l’avaluació de les alternatives, segons els 
objectius ambientals escollits, permeten decantar-se per a l’adopció de l’alternativa 1, 
és a dir, la que suposa l’acceptació del Pla Especial, en sòl no urbanitzable, segons els 
paràmetres descrits. 

A continuació es procedeix a realitzar una justificació d’aquesta elecció: 

L’avaluació d’alternatives per aquest àmbit és favorable a l’adopció del Pla Especial, doncs 
aquest ha de permetre una millora de la distribució de l’abastament de l’aigua a la ciutat de 
Girona i en concret a la zona de Palau – Montilivi. 

Per alta banda aquesta alternativa, ja incorpora un seguit de mesures per tal de minimitzar 
l’impacte de la seva implantació en el Sòl No Urbanitzable de Girona, permetent mantenir la 
seva estructura actual i les seves condicions naturals i paisatgístiques, tal i com les 
coneixem actualment. Aquestes s’han tingut en compte alhora de valorar el compliment 
dels objectius ambientals. 

És per aquest motiu que la pròpia memòria del Pla fa una justificació de l’adequació a 
l’entorn del Pla Especial amb les següents determinacions: 

• La disposició necessària del dipòsit en la part alta del turó, però de forma que 
assoleixi el mínim volum possible. Així el dipòsit estarà en part soterrat, minimitzant 
l’impacte volumètric de la instal·lació. 

• L’acabat exterior serà de formigó vist, i a les parts aparents es donarà un acabat de 
color adequat per reduir l’impacte visual. 

• El traçat del nou camí, s’ha escollit que coincideixi amb la carena, de manera que es 
redueix en gran mesura l’impacte visual. Per aquest motiu s’ha projectat amb un 
pendent alt, fugint de desenvolupaments més llargs, que provocarien talls importants 
en el terreny amb un major impacte en el medi i el paisatge. 

• Els pendents o rasants noves es resoldran amb talussos ajardinats, de formes i 
mides similars als existents. 

• La totalitat dels subministraments es realitzaran pel vial creat i de forma soterrada. 

• Les instal·lacions de l’edificació (antenes, plaques, etc) es situaran de forma 
mimètica i proporcionada a l’entorn vegetal. 

• Les lluminàries exteriors seran de tipus baixa contaminació lumínica, instal·lades de 
forma que s’eviti el flux lluminós no dirigit, aquest no ha de sobrepassar la línea de la 
carena per evitar contrallums. 

• L’energia elèctrica es preveu obtenir-la per aprofitament de l’energia solar, amb la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

• La tanca serà de simple torsió o similar, de forma que resti pràcticament 
desapercebuda. 

• Es contemplen també les obres d’adequació de la zona afectada amb la reconstrucció 
dels espais alterats; comprèn la plantació d’arbrat (20 pins i 21 alzines) i arbust 
autòcton. 
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En conclusió, des de la vessant ambiental, i a partir dels motius exposats anteriorment,  
l’actuació prevista en l’alternativa proposada en aquest Pla Especial es considera 
adequada i compatible, amb les determinacions que aquest contempla, i sempre i quan 
aquestes no es vegin significativament alterades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Girona, Abril de 2009; 

 

Enric de Bargas Sellarés Carles E. Casabona 

Ambientòleg.   Ambientòleg. 

Col·legiat núm. 551  Col·legiat núm. 522 
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Annex. Plànols d’informació gràfica 

 

1.- Plànol de situació (E 1:5.000) 

2.- Ortofotomapa (E 1:5.000) 

3.- Cobertes del sòl (E 1:5.000) 


