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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar de la Modificació Puntual del PGOU de 
Girona (Gironès) en el sector Montessori-Palau es redacta tal i com es demana en la legislació 
urbanística vigent i, més concretament, d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Aquest article, anomenat Modificació dels instruments de planejament urbanístic diu en el seu punt  
 

1/ “S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de 
qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i 
els sistemes generals” 
 
i per altra part en el punt 3 diu que “la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se 
subjecta al mateix procediment que la seva formació”., de manera que queda clar que cal elaborar 
un Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
 
Per la seva part, l’article 106 del Reglament parla sobre la “Informació pública de l’avanç de 
l’instrument de planejament”. L’apartat d) del punt 2 parla sobre l’informe ambiental preliminar a 
presentar: 
 
“Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, l’avanç de l’instrument de 
planejament ha de contenir un informe ambiental preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui 
determinar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental. 
Sens perjudici del què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, 
l’informe ambiental preliminar ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 
70 d’aquest Reglament.” 
 
L’article 70 del Reglament, concretament els apartats a i b, regula el contingut mínim que ha de 
contenir l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar: 
 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, el que inclou: 
 

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte de 
planejament i del seu entorn 

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en 
l’àmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o en 
els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans i programes 
aplicables. 

3r. La definició d’objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d’acord amb 
els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius 
establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme, els quals han de referir-se entre d’altres aspectes 
a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al cicle de l’aigua; a la biodiversitat territorial, la 
permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat de l’ambient 
atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 
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b) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el que inclou: 
 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades 
2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves 

determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris als què es refereix el punt 3r de 
l’apartat A. 

3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa considerada. 
 
Així doncs, el present Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar es redacta seguint aquesta  
normativa que estableix el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
El document normatiu vigent a la ciutat de Girona és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, 
aprovat definitivament el 28 de febrer de 2002 per la Comissió d’Urbanisme de Girona. Segons 
aquest document, la finca on s’ubica el complex cultural i esportiu Montessori-Palau està subdividida 
en dues classificacions, sòl urbà i sòl no urbanitzable agrícola.  
 
Degut a una voluntat de modificar l’orientació del camp de futbol per permetre noves construccions 
en la part de sòl urbà, es vol modificar el límit actual del sòl urbà i del sòl no urbanitzable, que 
travessa la finca mitjançant un traspàs de compensació de 4.400 m2, d’un tipus a l’altra amb la qual 
cosa es mantenen les mateixes superfícies de partida. També es vol modificar la qualificació del sòl 
no urbanitzable, passant de la clau 8 agrícola a la clau 9 forestal, ja que en tota la finca hi ha un 
domini clar de la tipologia forestal i en cap moment es duen a terme activitats agrícoles. És per 
aquest motiu, que es redacta l’Avanç del Pla, i en paral·lel l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
 
La zona afectada per aquesta Modificació són dues parcel·les de 4.400 m2 cadascuna, una de forma 
més o menys rectangular (A) ocupada per una massa forestal amb domini del pi i alzines, mentre 
que a la parcel·la B hi ha un herbassar amb algun peu arbori ocupant les diverses terrasses i 
presència d’alguns marges. 
 
Aquesta Modificació Puntual té com a principals objectius: 
 

• El canvi de la classificació de dues parcel·les, una d’urbana i l’altre de no urbanitzable, per 
tal de poder fer un canvi en l’orientació del camp de futbol i facilitar la construcció d’una nova 
edificació d’ús educatiu i escolar. 

• El canvi de la qualificació de la nova parcel·la en sòl no urbanitzable, passant de la clau 8 
agrícola a la clau 9 forestal, ja que estaria més acord a la situació actual (boscos i prats 
intercalats). 

• Desaparició dels potencials usos relacionats amb explotacions agropecuàries, incompatibles 
amb la vinculació d’aquesta zona amb la resta del complex escolar. 

• Es mantindria la finalitat d’expansió natural que posseeix actualment en relació al col·legi. 
 
Tota la zona d’actuació es troba fora dels límits de qualsevol zona de protecció ambiental (PEIN, 
Xarxa Natura 2.000, zones internés geològic...), de cap zona inundable i tampoc està inclòs dins del 
Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. 
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2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
 

a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants 
 

1. Situació geogràfica 
 
Girona és la capital de la comarca del Gironès, a la confluència de quatre rius, el Ter, l’Onyar, el 
Güell i el Galligants, al sud del pas de Campdorà, entre les Guilleries i les Gavarres. Amb una 
població el 2008 de 94.484 habitants, té una superfície de 39 km2, després de múltiples 
incorporacions i agregacions, entre ells Palau-Sacosta, on s’ubica la zona de projecte. El terme 
municipal Girona limita al nord-oest amb Sarrià de Ter, al nord-est amb Sant Julià de Ramis i Celrà, 
a l’est amb Juià i Quart, al sud amb Fornells de la Selva, i a l’oest amb Vilablareix, Salt i Sant 
Gregori. 
 
El terreny del terme municipal és muntanyós, amb les vessants occidentals de les Gavarres, amb el 
punt més elevat al Puig dels Vents (410 metres) i més planer a l’oest, amb la confluència del riu 
Onyar i el riu Güell al Ter i torna a ser lleugerament accidentat en el sector sud en direcció a Fornells 
de la Selva, on es troba la zona del projecte. 
 
Per la seva situació estratègica, totes les comunicacions entre Barcelona i França passen per Girona 
o les seves rodalies (AP-7, N-2, ferrocarril, TGV, Aeroport Girona-Costa Brava, etc.). 
Econòmicament, Girona és una ciutat de serveis, degut a la seva capitalitat, amb delegacions de 
l’Estat i de la Generalitat, Diputació, Justícia, etc. El comerç, l’hostaleria i les indústries lleugeres 
també predominen, amb un pes poc important de l’agricultura i de la indústria pesant. Nombrosos 
polígons industrials s’ubiquen al seu entorn, a Fornells de la Selva, Salt, Riudellots de la Selva o 
Celrà.  
 

2. Descripció de la zona: 
 

El projecte se situa al sud de la ciutat, dins de l’antic poble de Palau-Sacosta, al voltant de l’església 
de Sant Mateu i del castell de les Torres de Palau. El complex cultural i esportiu Montessori-Palau es 
troba: 
 

- A l’est de l’antic camí de Fornells a Girona, actualment ja convertit en carretera, i de la 
carretera C-65 

- Al nord de la N-2 (Variant de Girona). 
 

Aquesta zona de Palau correspon a una de les últimes zones residencials que s’han desenvolupat a 
Girona, on hi trobem a més algunes amb equipaments tant esportius com escolars (cas del col·legi 
Montessori-Palau). 
 
Aquest entorn de Montessori-Palau es troba a 3.600 metres al sud de la Plaça de l’Oli, seu de 
l’Ajuntament, a 700 metres a l’oest del riu Onyar i a 800 metres al nord de la N-2.  
 
Aquest sector escolar correspon a una àrea inclosa dins la finca del complex cultural i esportiu 
Montessori-Palau, que té una superfície total de 158.000 m2, dels quals més de la meitat són boscos 
i prats i una bona part correspon a la zona escolar tant dels edificis educatius com d’instal·lacions 
auxiliars com zones esportives i de lleure.  
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La zona afectada per aquesta Modificació, però, es concentra al sector nord de la finca, i més 
concretament al sud del punt on s’acaben totes les instal·lacions educatives i esportives del complex. 
En aquest punt hi ha el canvi de qualificació urbanística passant de sòl urbà a sòl no urbanitzable 
agrícola.  
 
Com ja hem esmentat, la zona del projecte està formada per dues parcel·les: 

 
- La parcel·la A, situada a l’est del complex i on trobem una superfície forestal dominada pel 

pi pinyer i alzines, amb un sotabosc completament herbaci. Té una forma més o menys rectangular, i 
dóna continuïtat a una massa forestal que s’estén cap al sud (ja en sòl no urbanitzable).  
 

 
 
La parcel·la B, de forma triangular, està a l’extrem oest del complex, i està formada per un herbassar 
i diversos peus de pi pinyoner. A l’extrem oest, hi ha una franja d’alzines, roures, brucs i bardissa 
fent de límit amb el camí vell de Fornells. La principal característica d’aquesta parcel·la és el sistema 
de terrasses que el conforma per salvar el desnivell. 
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L’accés principal a l’àmbit es pot fer de diverses maneres: 
 

- Des de la ciutat de Girona a través de la pujada a la Creu de Palau 
- Des de Fornells fa a través del Camí Vell de Fornells  
- Accedint-hi des de la C-65 per la sortida Torres de Palau – Fornells de la Selva 
- Des de la carretera de Barcelona pel carrer Aragó 

 
Els límits del projecte són: 
 

• Al nord  el carrer Aragó i ja l’accés cap a la ciutat de Girona 
• A l’oest  el camí Vell de Fornells 
 Al sud la resta de la finca del Complex Cultural i Esportiu Montessori-Palau i a 

continuació el carrer Torre Malla 
• A l’est  el carrer del Mas Devesa i la urbanització de Palau 

 
Les coordenades UTM de les dues parcel·les són:  
 

• Parcel·la A  X= 484.971 Y= 4.644.229 
• Parcel·la B  X= 484.790 Y= 4.644.251 

 
3. Relleu 

 
La gran finca del complex Montessori-Palau té un relleu planer a la zona de les instal·lacions 
escolars i esportives, però tot seguit i en direcció sud el relleu es torna irregular i clarament 
descendent, amb diversos marges, terrasses i petites depressions. Això és així, no tant per la seva 
naturalesa, sinó perquè durant els últims 40 anys s’han anat acumulant terres i runes de la pròpia 
construcció dels edificis i altres actuacions que, juntament amb el propi terreny, han donat lloc al 
relleu actual. 
 
Concretament, la parcel·la B es troba en dues terrasses diferents, estretes i salvant un desnivell 
d’aproximadament uns 5 metres, mentre que la parcel·la A és planera amb un petit pendent cap al 
sud. 
 
Les cotes del sector on s’ubica el projecte són les següents: 

 
- Punt més alt:   cota + 90 metres, a l’extrem nord de la parcel·la A 
- Punt més baix:  cota + 83  metres, a l’extrem sud de la parcel·la B 

 
4. Geologia 

 
La ciutat de Girona es troba bàsicament sobre dos tipus de materials, els llims i sorres de les 
aportacions al·luvials sedimentàries del Ter, i els llims i sorres arcòsiques que formen part de la 
depressió de la Selva. Aquests últims es concentren al sud del terme municipal, lluny de la influència 
de les aportacions del Ter. En les parts muntanyoses de la ciutat apareixen materials més antics, del 
Paleozoic, com són els granits. 
 
En la zona del projecte, els materials dominants són els llims i sorres arcòsiques de colors clars, amb 
nivells prims de sorres argiloses, argiles i conglomerats. S’interpreten com a materials d’origen 
lacustre que reomplen la depressió de la Selva. Són materials del Quaternari, encara que amb una 
potencia no molt gran. 
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Pel que fa als espais i elements d’interès geològic (geòtops o geozones), la zona del projecte queda 
fora de qualsevol nivell de protecció. El més proper és el Geòtop “La Crosa de Sant Dalmai”, a 6,5 
km al sud-oest del projecte. Tampoc se sap de la presència de cap jaciment o paleontològic (fòssils) 
conegut. 
 

5. Edafologia 
 
Els sòls predominants en la zona d’estudi corresponen a l’ordre dels Entisòls, més concretament al 
subordre dels Orthents. Són sòls sense endopedions de diagnòstic, molt poc edafitzats, amb un 
horitzó A bastant profund, que afavoreix tant l’agricultura com les masses forestals. Aquests dos usos 
són o han estat presents en la finca del Montessori. 
 
Tenim un primer estrat de Terra Vegetal (T.V.) d’un gruix variable, però superior als 2-3 metres, 
creada per erosions i matèria orgànica pròpia de la vida que es desenvolupa a l'estrat superior. 
Aquest tipus de terreny és molt dolent en estabilitat i tensió admissible. A partir d'aquest estrat ja 
tenim argila de fons, que és la mateixa característica del terreny de la Creu de Palau. 
 
Cal destacar que aquest sòl ha patit una alteració i modificació per les contínues obres, acumulant 
runes que han acabat consolidant-se amb plantacions de pins, ja que històricament s’havia conreat.  
 
Pel que fa a la possible contaminació dels sòls, les activitats que s’han dut a terme històricament 
(l’agricultura) i la que es porta actualment no són gens contaminants i en cap punt s’ha detectat la 
presència de sòls contaminats.  
 

 
Sistema de terrasses a la parcel·la B, degut a l’acumulació de runes i a la posterior revegetació. 
 
6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia) 

 
Els materials que formen el subsòl de l’àrea d’estudi donen lloc a l’aqüífer detrític Plio-Quaternari. Es 
tracta d’un aqüífer semiconfinat que es desenvolupa sobre llims i sorres del Plio-Quaternari. Els usos 
majoritaris són l’industrial, agrícola i per a l’abastament. La recàrrega s’efectua a través de les pluges, 
amb un cert dèficit anual. Concretament, ens trobem sobre l’àrea hidrogeològica de la depressió de la 
Selva, formada per aqüífers mixts de depressions neògenes i quaternàries, i en aquest punt concret 
correspon a la formació hidrogeològica de dipòsits detrítics quaternaris.  
 
Aquest aqüífer no forma part de cap aqüífer protegit, segons el DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel 
qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb 
diversos aqüífers de Catalunya. 
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7. Hidrologia 
 
El sector està inclòs dins la conca del riu Onyar, situat a uns 700 metres al sud del sector, però 70 
metres per sota de cota, per tant, prou allunyat de l’àmbit per no haver-hi cap mena d’afectació. Dins 
del sector no hi ha cap curs ni torrent, malgrat que la gran extensió i el pendent cap al sud fa que les 
escorrenties s’escolin cap al subsòl i els sobrants cap a una petita depressió del terreny al sud de la 
finca (a uns 150 metres al sud del projecte), on s’embassa part d’aquesta aigua. 
 

 
 

8. Climatologia 
 

El clima de Girona ve determinat per la presència del massís de les Gavarres a l’est, que provoca 
que la influència marítima sigui nul·la, i el fet que la ciutat estigui encaixonada i travessat per quatre 
rius, que fa que la humitat sigui elevada (de mitjana el 65%).  En global Girona té un clima de tipus 
mediterrani temperat amb una temperatura mitjana al voltant dels 15ºC, amb una inversió tèrmica 
que es detecta entre la zona planera i la dels barris més muntanyosos (Montjuïc, Palau), sobretot a 
l’hivern. Les precipitacions són moderades, amb una mitjana anual que s’aproxima als 749 mm, però 
es concentren majoritàriament a la tardor i, secundàriament, a la primavera. Els vents dominants són 
del sud, ja que per la situació encaixonada de la ciutat, els vents de l’est i oest queden molt limitats. 
 

9. Qualitat de l’aire 
 

La zona d’estudi es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya (ZQA) anomenat “Comarques 
de Girona” o “Zona 8”. Girona, segons les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat, compta amb nombroses activitats industrials classificades com a A, B i C, que poden 
arribar a ser contaminants per a l’atmosfera. Estan situades, sobretot, als polígons industrials de la 
perifèria. També cal remarcar el fort trànsit urbà que es dóna dins la ciutat i en les vies 
d’aproximació, produint també una emissió alta de gasos contaminants.  
 
Si ens centrem exclusivament en l’àrea d’estudi, la qualitat de l’aire és bona, ja que ens trobem 
orientats cap al riu Onyar i la plana de la Selva, amb la ciutat al darrera, en un punt lleugerament 
elevat el que facilita la difusió de l’aire. Tot l’entorn de Palau, on es troba el Montessori es troba 
allunyats dels punts amb nivells alts de circulació de vehicles, allunyat de zones industrials i en un 
entorn amb poca densitat d’habitatges de manera que les possibles fonts de contaminació tant 
industrial, com urbanes o del tràfic queden allunyades i per això presenta aquest bon nivell de 
qualitat de l’aire ajudat també per la situació i la vegetació que l’envolta. 
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10. Vegetació 
 

La vegetació potencial, que correspon a tota la zona sud de Girona a l’entorn de Palau, és el bosc 
mixt d’alzines i roures martinencs (Viburno-Quercetum illicis subass quercetosum pubescentis), dels 
que encara es poden trobar restes en els boscos de la zona (els pocs que queden, ja que poc a poc 
es van eliminats per convertir-ho en zona urbana), tot i que cada vegada trobem un major domini de 
pins (pi pinyer, pi blanc..) en les poques masses forestals que queden. 
 
Dins la zona del projecte i el que correspon a la finca del Montessori, en el sector est encara hi ha 
una petita franja de la massa forestal que dominava aquest entorn i que també es repeteix just a 
tocar el camí vell de Fornells. La resta són antics camps de conreu abandonats que s’han anat 
convertint en prats (ja que es conserven) i on es van plantar, en tot el sector sud-oest, alineacions de 
pins que van donant una sensació de massa forestal, però que no han desenvolupat una veritable 
comunitat vegetal. 
 
Cal remarcar la presència de les petites masses forestals de bosc mixt del sector oest (sense 
continuïtat) i del sector est (en continuïtat més o menys bona per dins de la urbanització de Palau, 
però amb un estat de conservació mitjà o baix per la forta pressió antròpica que pateixen, tot i que 
són superfícies residuals que seria interessant de preservar coma pulmó verd de la zona. 
 
No trobem espècies vegetals remarcables, ni que gaudeixin d’algun tipus de protecció específic. 
Tampoc hi ha arbres monumentals, ni catalogats, ni amb característiques (mida, espècie, història) 
que recomanin la seva preservació. 

 
11. Fauna i població animal 
 

La fauna que trobem en aquest entorn es troba sota dos línies d’afectació prou remarcables; en 
primer lloc podria semblar un entorn prou interessant pel desenvolupament de comunitats animals 
per la combinació de zones obertes de prats i zones forestals (boscos) malgrat la falta de zones 
fluvials que és l’altra gran necessitat dels animals, però en realitat és un entorn absolutament tancat i 
clos de manera que no permet els desplaçaments i connectivitat dels animals terrestres, i sotmès a 
una molt forta pressió antròpica tant per la proximitat a zones urbanes (la urbanització de Palau i fins 
i tot la ciutat de Girona), les vies de comunicació que l’encerclen, però sobretot la zona educativa 
amb la gran afluència de gent i vehicles que comporta i que en determinats moments és 
especialment sorollosa. 
 
Així, podem resumir que la fauna que trobem en aquest entorn és escassa, molt generalista, poc 
interessant, amb una baixa diversitat d’espècies, sense presència d’espècies especialment 
interessants, ni d’espècies protegides i tampoc hi trobem hàbitats remarcables per la fauna. 

 
12. Elements de connexió ecològica 

 
Tenint present el document “Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques 
Gironines” en l’àmbit d’estudi i al seu entorn més immediat no hi ha cap espai interessant a nivell 
ecològic. El riu Onyar, connector ecològic destacat a la plana de la Selva, es troba prou lluny. 
Malgrat tot, des de l’Ajuntament de Girona es vol potenciar l’Anella Verda, encerclant la ciutat 
d’espais verds, i aquesta zona del sud de Palau on es troba el Montessori forma part de la mateixa. 
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Malgrat tot, cal remarcar que la finca del complex educatiu està totalment vallat, i és una finca 
privada, i per tant, l’interès connector és molt poc destacat i sense possibilitat de fomentar els 
desplaçaments i la mobilitat dels animals entre dintre i fora de la finca, al menys pel que fa referència 
a la fauna terrestre de mida mitjana i gran. 

 
13. Paisatge 
 

El paisatge d’aquest sector es caracteritza pel seu caràcter agro-forestal al sud de la finca, i urbà al 
nord, amb la presència de les instal·lacions educatives i esportives. La transició d’aquests dos 
entorns es dóna precisament en la zona del projecte, on apareixen nombroses terrasses que van 
baixant cap al sud i es va acostant a l’extrem més forestals però dominat per les plantacions de pins 
sobre antics prats. Malgrat aquest caràcter forestal, tot l’entorn està fortament antropitzat, ja que es 
fa servir per als alumnes com a zona d’esbarjo i també s’hi fan accions de neteja periòdica de la 
vegetació. 
 
Pel que fa referència a la qualitat visual, cal diferenciar si s’analitza des d’on està molt tancada i 
sense cap mena de perspectiva o si, per contra, s’analitza des d’on és bona, des de dins la finca en 
direcció nord-sud, és a dir, des de la zona de les instal·lacions escolars cap a la carretera C-65, amb 
perspectives àmplies i un paisatge de qualitat amb visió de tota la finca, les zones arbrades i el relleu 
ondulat, malgrat la transformació que ha patit. Els principals observadors són els alumnes i 
professors del complex Montessori, però en cap moment des de fora la finca es té una visió clara i 
àmplia. 
 
Segons el Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de les Comarques Gironines, aquest sector no es 
troba inclòs dins de cap d’aquests espais d’interès paisatgístic. 
 
Cal tenir present que l’actuació que s’analitza en el present document hauria de comportar uns 
mínims canvis en el paisatge, per tant seria absolutament compatible.  
 

 
Visió cap al sud, amb una conca visual àmplia, amb el relleu ondulat i els peus arboris plantats. 
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14. Identificació d’espais protegits 
 
La zona del projecte i el seu entorn no forma part de cap figura de protecció ambiental específica 
concreta Així, dins la zona en projecte no hi trobem cap figura de protecció específica, com poden ser 
Espais d’Interès Natural. Es troba fora dels límits de la Xarxa Natura 2000, no està inclosa en cap 
zona d’especial protecció de les aus. Pel tipus de vegetació present tampoc hi trobem cap hàbitat 
d’interès comunitari, ja sigui prioritari o no prioritari, segons la normativa europea d’hàbitats i la 
catalogació feta pel Departament de medi ambient.  
 

15. Agricultura i usos del sòl 
 
El complex Montessori-Palau es troba a l’extrem sud de tot l’àmbit urbà de la ciutat de Girona, dins 
del barri de Palau, on dominen les residències de ciutat-jardí, amb cases baixes envoltades de 
petites masses forestals, fent que la trama urbana no sigui molt densa. Podríem dir que correspon a 
la darrera zona urbana en direcció sud de la ciutat  
 
Així, dins la gran parcel·la del Montessori hi trobem tota la part corresponent als usos urbans en el 
sector nord, que s’obra cap una àrea forestal (antiga zona agrícola que amb el pas dels anys i les 
actuacions portades a terme s’està convertint en forestal i, per això, es demana el canvi de tipologia 
urbanística). 
 
Si ens centrem en les dues subunitats d’actuació concretes del projecte, tenim que el sòl dominant a 
la parcel·la A és forestal, ja que tota la superfície està coberta per una plantació de pins, i amb un 
sotabosc amb petites alzines i roures, i un estrat herbaci gairebé inexistent. En canvi, en la parcel·la 
B hi domina l’estrat herbaci, que recobreix les diverses terrasses i marges, amb algun peu arbori 
isolat (pins i algun roure i arbust). Té un recobriment gairebé del 100%, a excepció d’algun tram del 
marge superior. 
 
En la imatge següent es pot observar com la zona de projecte es troba envoltada al nord i est pel 
casc urbà de Girona, i a l’oest per la C-65, mentre que al sud hi ha el domini del bosc (la major part 
dins la finca privada del Montessori). Les zones agrícoles més properes es troben ja a l’oest de la C-
65 i als camps propers ja al riu Onyar. 
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En color vermell, àrees urbanitzades (residencials, educatives, esportives, etc.), en color verd les masses forestals, en color groc els espais agrícoles, en 

gris les infraestructures i en taronja els prats.

FINCA MONTESSORI-PALAU

LÍMIT ACTUAL

LÍMIT PROPOSAT

PARCEL.LA B

PARCEL.LA A
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16. Ordenació del territori. Planejament vigent  
 
Segons la Revisió del Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat definitivament el 28 de febrer de 
2002, la finca del complex cultural i esportiu Montessori-Palau està dividida en dues qualificacions, 
sòl urbà equipament docent i sòl no urbanitzable agrícola que correspon a tot el sector sud de la 
finca.  
 
Si ens centrem en els canvis que es volen tramitar amb el present estudi tenim que la parcel·la 
forestal A està classificada com a sòl urbà equipament docent (clau E.d), formant part del complex 
cultural i esportiu Montessori-Palau. Inclou les instal·lacions i espais verds privats on es desenvolupa 
l’activitat educativa. La parcel·la B està classificada com a sòl no urbanitzable zona de valor agrícola 
(clau 8), i es troba al límit amb el sòl urbà. Aquesta zona comprèn aquells terrenys classificats com a 
sòl no urbanitzable per la seva destinació agrària i amb la finalitat de millorar el seu 
desenvolupament, encara que en l’actualitat sobre aquests terrenys no s’hi dugui a terme cap 
activitat agrària i això des de fa molts anys, sinó que és ocupada majoritàriament per boscos i prats. 
 
Dins d’aquest sector no hi ha cap element protegit pel planejament vigent, de caràcter natural, 
històric o arquitectònic, ni tampoc cap construcció, però si que es proposa en un futur que s’hi 
instal·li un camp de futbol. 

 
17. Infraestructures 

 
La ciutat de Girona, per la seva posició estratègica, té múltiples vies de comunicació que l’enllacen 
amb Barcelona i amb el sud de França (AP-7, N-2, ferrocarril, en un futur el TGV), i també amb la 
Costa Brava (C-65) o el Pirineu.  
 
El sector analitzat, es troba al sud de la ciutat, al nord-est de la intersecció entre la C-65 (limita a 
l’oest) i la N-2 (al sud). No és precisament la zona millor comunicada de Girona però si de els més 
properes a les grans vies de comunicació com seria el cas de la A-2 i la C-65 que ve de la costa 
Brava i és el punt de Girona més proper a l’accés a l’autopista AP-7. 
 
L’accés des del centre de la ciutat de Girona seria a través del carrer de la Pujada a la Creu de 
Palau, i de s defora de Girona, concretament des de la C-65, seria agafant la sortida Torres de Palau 
- Fornells de la Selva, i a través del camí vell de Fornells en direcció Girona s’arriba a l’entrada 
principal de la finca.  
 
Concretament, dins del sector afectat per aquesta Modificació (parcel·les A i B) hi ha un petit camí 
que comunica les dues parcel·les, al límit nord, sota el camp de futbol actual. I pel que fa als serveis, 
deixant de banda els que existeixen a la zona de les instal·lacions educatives i esportives, no hi ha 
cap servei disponible, ni aigua potable, electricitat, clavegueram, etc. 

 
18. Estructura socioeconòmica 

 
Girona és la ciutat més poblada de la província, amb 94.484 habitants el 2008, fruit de la capacitat 
d’atracció que té vers els pobles veïns, tant a nivell demogràfic com econòmic. Això fa que sigui un 
pol d’atracció a nivell provincial. Econòmicament, la ciutat és molt diversificada, amb un pes 
important de l’administració i dels serveis, amb un interès turístic de primer ordre, i una indústria 
lleugera (la pesada està situada als polígons industrials del municipis veïns). 
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Dins la zona del projecte, no hi trobem cap activitat econòmica (l’agricultura es practicava molts anys 
enrera), però en canvi a nivell social té una importància destacada per la presència del centre 
educatiu, que disposa d’uns amplis espais oberts com a zona d’esbarjo i oci per als alumnes 
d’aquest complex durant tot l’any, però amb caràcter totalment privat. 
 

19. Patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 

Dins del sector no hi ha cap construcció que tingui un interès arquitectònic. El complex Montessori-
Palau són una sèrie d’edificis construïts en els últims 40 anys, i per tant no tenen una rellevància 
històrica. Totes les construccions que hi trobem són modernes i formen part del complex educatiu 

 
Segons dades consultades a l’ajuntament de Girona i repassades amb la inspecció visual preliminar 
que s’ha portat a terme sobre el terreny no es té constància de la presència de cap jaciment 
arqueològic inventariat o conegut 

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

 
- Zones amb risc d’inundació 

 
L’àrea del projecte queda fora de qualsevol zona inclosa dins d’àrees inundables, segons el plànol 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. El riu Onyar es troba massa lluny i a uns 70 metres per sota 
d’alçada. A més, el sentit descendent de la finca cap al sud fa que tota l’aigua circuli cap avall i no 
pugui quedar estancada. 
 

- Zones amb risc d’incendis forestals  
 
D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el 
municipi de Girona està catalogat com a municipi d’Alt Risc d’Incendis, degut al caràcter forestal de 
l’est del terme, dins del massís de les Gavarres. 
 
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, a la zona del projecte, presenta un risc 
d’incendis baix, malgrat la presència d’alguna massa forestal, en el sector est, però amb poca 
continuïtat i molt fragmentada per les zones urbanes. 
 
El fet de trobar-se aïllada i envoltada de zones urbanes, i realitzant-se tasques de manteniment 
d’una manera contínua, minimitza el perill de risc d’incendis, i sobretot la seva propagació. 
 

- Zones de Risc de Contaminació acústica 
 
Per la seva situació a tocar del nucli urbà dins del complex cultural i esportiu del Montessori i la 
proximitat amb la C-65 i els diferents carrers del barri de Palau, l’àrea del projecte presenta un nivell 
acústic mitjà, però segons la normativa vigent els centres escolars estan classificats com a zones de 
sensibilitat alta, de manera que els límits de sensibilitat acústica serien de 60 dB de dia i 50 dB de nit 
(menys important, ja que no hi ha activitat en el centre). Els principals focus acústics de la zona del 
projecte són els sorolls provinents del mateix complex, del trànsit de la C-65 i dels carrers veïns, 
sobretot els vehicles que circulen pel camí vell de Fornells. 
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- Zones de risc de contaminació lumínica 
 
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, la zona en estudi correspon a la tipologia E3 (àrees que el planejament urbanístic les 
qualifica com a sòl urbà o urbanitzable) en el cas de la parcel·la A (classificada com a sòl urbà) i E2 
(àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl no urbanitzable i no estan incloses dins 
de cap àmbit de protecció especial), en el cas de la parcel·la B.  
 
Malgrat tot, dins del sector del futur canvi de tipologia no hi ha cap focus lumínic i només cal 
remarcar la il·luminació dels edificis del complex, però queden bastant allunyats fora de la part 
esportiva, els focus de les pistes del Club de tennis Girona, bastant properes i també de la 
il·luminació dels vehicles que circulen per la C-65. Malgrat tot, es pot determinar, que la 
contaminació lumínica ambiental de la zona és baixa en general i amb poca influència de la ciutat de 
Girona, on hi ha una contaminació lumínica destacable. 
 

- Zona de risc per contaminació de sòls: 
 
En la zona d’estudi, històricament s’havia desenvolupat l’agricultura, i en els últims 50 anys 
aproximadament s’han anat plantat pins en diverses zones. Per tant, cap possible activitat 
contaminadora ha estat present al sector. Malgrat tot, cal remarcar la presència de runes d’èpoques 
passades, quan es construïen els diversos edificis del complex educatiu, que es van anar acumulant 
formant petits turonets, que van ser revegetats majoritàriament amb pins. No correspon a una zona 
amb perspectives o expectatives de presència de sòls contaminats d’activitats passades i tampoc es 
preveuen ho siguin amb el canvi que es vol  portar a terme 
 

21. Perfil ambiental de la zona 
 
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem dir que el perfil ambiental de 
la mateixa s’hauria de valorar com a BAIX, ja que els terrenys que formen part d’aquesta zona són a 
dia d’avui ambientalment poc destacables per la seva situació i pel grau d’alteració que presenten. 
Com a element més destacable seria la presència o proximitat de les zones arbrades, més 
remarcables les del sector est pels pins i alzines de la parcel·la A (plantada cal dir) i els diversos 
peus arboris de pins i roures de la parcel·la B, però sense gaire interès botànic. 
 
Per altra part es pot dir que els vectors ambientals més significatius o la possible previsió d’impactes 
en la zona d’actuació seria: 
 

- No es troba dins els límits de cap espai d’Interès Natural, Xarxa Natura 2.000 o cap 
figura de protecció ambiental destacable. 

- Es troba fora de qualsevol zona potencialment inundable, amb un risc d’incendis baix i 
amb un nivell acústic mitjà.  

- L’interès paisatgístic de la zona és mitjà-baix, ja que correspon a un ambient degradat i 
alterat, adjacent al complex educatiu Montessori.  

- Correspon a l’extrem sud de l’àrea urbana de Girona, amb el riu Onyar i la plana de la 
Selva al sud, i envoltat de zones residencials i esportives però no hi ha activitats 
industrials properes. 
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b/ Objectius de protecció mediambiental 
 
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals de la Modificació Puntual del PGOU 
en el sector Montessori-Palau de Girona, estem en disposició de definir els objectius de protecció 
mediambiental que hauria de tenir present l’òrgan responsable de la redacció d’aquesta Modificació 
Puntual: 
 

• Model territorial i ocupació del sòl: 
o Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans: afectar només la zona 

prevista pel camp de futbol, deixant tota la resta inalterable. 
o Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzable: classificar tota la 

parcel·la A com a sòl no urbanitzable forestal, intentant agrupar el màxim possible 
de superfície d’aquesta massa forestal. 

o Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori: tenir molta cura en la 
part sud de la finca, mantenint aquest relleu ondulat característic, amb petites 
masses forestals, zones de prat i peus arboris isolats. 

 
• Cicle de l’aigua: 

o Evitar la impermeabilització innecessària del sòl, utilitzant materials tous que puguin 
absorbir la humitat i l’aigua de pluja, facilitant tant les escorrenties naturals com la 
recàrrega de l’aqüífer. 

o Evitar el canvi d’escorrenties del sector, que en l’actualitat tenen un clar sentit cap al 
sud. 

 
• Ambient atmosfèric i qualitat de l’aire: 

o Prevenir i corregir les inmissions i les fonts contaminants, sobretot durant les obres, 
per evitar qualsevol incidència amb els escolars i professors del complex educatiu. 

o Si fos necessari, fer actuacions per a minimitzar aquesta possible incidència, amb 
regs periòdics, sobretot durant els períodes més secs. 

 
• Ambient atmosfèric i contaminació acústica, lumínica i electromagnètica: 

o Controlar el nivell de possible contaminació acústica, amb controls periòdics i que 
tota la maquinària estigui a l’ordre del dia de tota la legislació que l’afecta. 

o Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos cap a 
l’exterior. 

o Ordenar les possibles instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia 
elèctrica per minimitzar-ne els efectes sobre els éssers vius i el paisatge. 

 
• Gestió de residus: 

o Minimitzar en tot moment els possibles abocaments incontrolats sobre el sòl del 
sector. 

o Implantar l’equipament i els sistemes de disseny per a la reutilització i la recollida 
selectiva dels residus, tenint en compte que ens trobem dins d’un espai cultural i 
esportiu. 

 
• Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general: 

o Protecció de totes les masses forestals presents, sobretot en la parcel·la A, ja que 
forma part de l'única massa forestal prou extensa i amb continuïtat així com la franja 
arbòria de l’oest de la parcel·la B, formant una separació física destacada vers el 
camí vell de Fornells. 



INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU SECTOR MONTESSORI-PALAU A GIRONA 

 
18

3. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ 
D’ALTERNATIVES 

 
El complex cultural i esportiu Montessori-Palau, fundat el 1967, necessita reformes per tal de poder 
donar a les noves necessitats pedagògiques, reordenant els espais exteriors de les construccions 
actuals. Es preveu fer un gir del camp de futbol d’herba natural situat al sud de les instal·lacions, de 
l’actual orientació W-E a N-S, seguint la mateixa orientació que les altres pistes poliesportives ja 
existents. A més, disposarà de les mesures reglamentàries, que l’actual camp no té. Amb aquest gir, 
però, s’envaeix una part de la finca classificada com a sòl no urbanitzable agrícola, i segons la 
normativa, en aquesta zona no s’admeten usos esportius. És per això que es vol dur a terme 
aquesta modificació puntual. 

 
a/ Descripció de les alternatives 

 
En aquest apartat s’analitzaran les dues alternatives que s’han estudiat, l’alternativa 0 (manteniment 
del planejament vigent) i l’alternativa 1 (proposta de la modificació puntual).  
 
L’alternativa 0 és la definida per la Revisió del PGOU de Girona, de febrer de 2002, document 
normatiu vigent al municipi. El planejament marca la divisòria entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable 
agrícola d’una manera lineal, i partint per la meitat una massa forestal. Això dóna com a resultat que 
la massa forestal formada per pins i alzines (parcel·la A) està classificada com a sòl urbà, mentre 
que la petita franja allargada sota el camp de futbol, pràcticament neta de vegetació arbòria 
(parcel·la B) està classificada com a sòl no urbanitzable agrícola. 
 
Per tant, la qualificació que preveu el planejament impedeix aquest canvi d’orientació del camp de 
futbol, ja que la normativa urbanística no admet els usos esportius en aquesta qualificació, per la 
qual cosa no seria possible l’actuació prevista. Però, per altra part, resulta que l’hi correspondria 
estar inclosa en una tipologia de sòl forestal, buscant la preservació de la massa forestal present i 
que progressivament es va eliminant en tot aquest entorn de Palau per convertir-ho en sòl urbà amb 
el que desapareix un dels millors pulmons verds de la ciutat de Girona.  
 
Al mateix temps en què s’anomena parcel·la B del projecte i que té una tipologia de sòl agrícola, ja 
des de fa molts anys ha deixat de ser un terreny per l’agricultura i correspon a una zona erma, just al 
límit de parcel·les urbanes. 
 
Buscant la millora i millor actualització de tot això es proposa aquesta alternativa 1, que és la que 
desenvolupa aquesta Modificació Puntual proposa les següents consideracions: 
 

• Canvi del límit entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, passant a sòl no urbanitzable la 
parcel·la forestal situada a l’est del sector, i passant a sòl urbà la parcel·la allargada situada 
al sud del camp de futbol actual. Es volen transmutar dues parcel·les de la mateixa 
superfície, 4.400 m2, amb un intercanvi de la classificació, i per tant, no hi hauria de manera 
global cap canvi en la superfície de les dues tipologies de sòl. 

• Canvi de qualificació de la tipologia del sòl no urbanitzable, passant de la Zona de Valor 
Agrícola (clau 8) a Zona de Valor Forestal (clau 9) subzona 9.b, ajustant-se a l’Article 283 i 
concordants amb les Normes Urbanístiques.  
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Els avantatges que suposaria el canvi del límit entre el sòl urbà i el no urbanitzable serien: 
 

• La nova delimitació s’ajustaria millor a la ubicació actual tant dels edificis i instal·lacions 
existents com de les previstes (gir del camp de futbol). 

• Permetria incorporar com a zona de valor forestal un interessant bosc mixt d’alzines, pins i 
roures ja existent a l’est del sector, limitant amb el carrer del Mas Devesa, que actualment 
consta com a sòl urbà. 

• La superfície incorporada com a sòl no urbanitzable seria la mateixa que es converteix en 
sòl urbà, amb la qual cosa, mitjançant aquesta permuta de sòls, no es modificarien les 
superfícies actuals que abasten els dos tipus de sòls. 

• L’àmbit que canvia a sòl urbà presenta una zona arbòria escassa, predominant el prat. 
• El nou camp de futbol restaria ubicat totalment en sòl urbà. 
• La nova línia divisòria seria fàcilment identificable: partint des del límit de la finca Montessori, 

a l’entorn del camí Vell de Fornells, segueix en línia recta paral·lela al nou camp de futbol 
fins a la intersecció amb el límit rectilini antic, des del qual ressegueix tot l’entorn de la 
pineda de la parcel·la A fins tornar a trobar l’actual límit. 

 
Pel que fa als avantatges que suposaria el canvi de qualificació de zona de valor agrícola a zona de 
valor forestal són: 
 

• El manteniment de la classificació de sòl no urbanitzable. 
• La nova qualificació estaria més d’acord amb la imatge natural de la finca (boscos i prats). 
• Desapareixerien els potencials usos relacionats amb explotacions agropecuàries que són 

incompatibles amb la vinculació d’aquesta zona amb la resta del complex escolar. 
• Es mantindria la finalitat d’expansió natural que posseeix actualment en relació al col·legi. 

 
b/ Avaluació de les alternatives 
 
L’alternativa 0, tal com marca la normativa urbanística vigent, impedeix la voluntat del gir del camp 
de futbol per tal de poder oferir unes noves àrees esportives. A més, classifica com a sòl urbà una 
massa forestal  existent a l’est del sector, en contacte amb el carrer del Mas Devesa prou interessant 
i que cal plantejar la seva protecció. Per tant, aquesta àrea forestal es podria veure’s afectada per a 
qualsevol actuació dins la finca, i al ser sòl urbà, no hi hauria cap manera de protegir-la. A més a 
més, tot el sud de la finca està classificada com a sòl no urbanitzable de valor agrícola. Segons 
aquesta tipologia, en aquest ús es poden instal·lar construccions agropecuàries, i en general 
s’admeten tota una sèrie d’usos que en cap serien compatibles amb l’ús escolar i educatiu que te el 
complex, mentre que la requalificació com a zona forestal permet tenir unes condicions més 
restrictives que afavoreixen la seva preservació. 
 
Per contra, l’alternativa 1 ofereix múltiples millores en relació a la situació actual: 
 

• Amb el canvi de qualificació del sòl no urbanitzable, es redueixen els usos admesos, 
quedant només l’habitatge rural, el cultural i l’esportiu, prohibint l’habitatge unifamiliar i el 
pecuari. 

• Es protegeix urbanísticament la massa forestal de la parcel·la A, no podent-se afectar en cap 
cas per cap actuació del seu entorn. 

• En la nova parcel·la de sòl urbà, es mantindran la majoria de peus arboris presents i tota la 
franja forestal de l’extrem oest com a zona tampó entre la carretera i l’àrea escolar actuant 
també com a pantalla visual i acústica. 
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Per tant, podem dir que des del caire ambiental l’actuació proposada en l’alternativa 1 és millor que 
la prevista actualment en el planejament, ja que es protegeix la massa forestal, es prohibeixen tota 
una sèrie d’usos admesos en el sòl no urbanitzable agrícola, i permet el gir del camp de futbol per 
poder millorar les ofertes educatives i esportives que ofereix el complex Montessori-Palau. És per 
això que es proposa l’alternativa 1 de la Modificació Puntual com a la que desenvolupi aquest sector. 
 
c/ Justificació ambiental de l’actuació proposada 
 
Aquesta modificació puntual es justifica per les següents consideracions que s’han tingut en compte 
per acceptar-la:  
 

• La protecció de la pineda situada a la parcel·la A, que passa a ser qualificada com a sòl no 
urbanitzable, amb la protecció que gaudeixen aquests terrenys. 

• La parcel·la B, que passa a ser sòl urbà, no té cap interès botànic, ni paisatgístic, ja que es 
tracta de dues terrasses separades per dos marges, recobert d’un prat, i amb diverses 
acumulacions de runes, i una pista de voleibol. Per tant, és una zona que està molt 
freqüentada per l’home. 

• No s’afecta en cap moment tota la finca situada al sud, amb petits turonets plantats de pins, 
una petita bassa on s’escola tota l’aigua del sector, ni tampoc les diverses construccions del 
complex del Montessori-Palau. 

 
Aquesta modificació suposa una permuta de dues parcel·les de la mateixa superfície, sense cap 
mena d’increment de sòl urbà, però amb un canvi de sòl urbà a urbanitzable per tal de poder 
adequar, orientar i instal·lar millor tot una sèrie d’instal·lacions esportives i al mateix temps protegir 
una massa forestal (que actualment està en sòl urbà) que té continuïtat amb altres indrets fora de la 
parcel·la i que, pel seu interès per la forta eliminació que està patint en els darrers anys per 
l’increment de sòl urbà, és interessant la seva preservació, ja que permet mantenir la continuïtat de 
la massa forestal cap el sud i si s’eliminés i es convertís en zona urbana es trencaria l’esmentada 
continuïtat.  
 
També es vol fer un canvi en la qualificació del sòl no urbanitzable, passant d’agrícola a forestal, ja 
que fa molts anys s’ha abandonat l’activitat agrícola i en la resta de la parcel·la s’està potenciant la 
presència de zones forestals en antics camps de conreu amb plantacions d’arbres fets fa anys.  
 
Per tant, podem dir que es tracta d’una proposta que no provoca cap impacte destacat, sinó el 
contrari, suposa una protecció major de la finca que la prevista en el PGOU. Per tant, es valora com 
a COMPATIBLE la proposta de Modificació Puntual del PGOU en el complex cultural i esportiu 
Montessori-Palau. 
 
 
Cassà de la Selva, març 2009 
 
 
 
 
 
      Josep Domingo i Roura  

Biòleg 
      Col·legiat núm. 14084C 
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4. ANNEX PLÀNOLS 
 

- Ortofotomapa de situació  escala 1:20.000 
   - Topogràfic     escala 1:5.000 
   - Ortofotomapa de la proposta     escala 1:2.000 
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