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1. ANTECEDENTS 
 

La   zona de Torres de Palau de Girona, una urbanització dels anys 60 del 

segle passat ha estat  des de l’inici afectada per dos línies de mitja tensió que 

la travessa de Nord a Sud i d’Est a Oest.  

La línia que travessa d’est a oest està implantada  de manera que per al seu 

soterrament hauria de fer-se una inversió extraordinària, ja que té un 

desenvolupament d’aproximadament 1 quilòmetre i el seu gàlib de protecció de 

construcció sols afecta a dues parcel·les, i de manera total a una,  per tant la 

inversió sols podria fer-se per a una o dues propietats. La que creua de nord a 

sud és més factible ja que pot enterrar-se una longitud d’uns 300 metres i la 

inversió pot amortitzar-se entre sis propietats afectats.  De fet ja s’han iniciats 

els tràmits per tal de fer soterrar aquesta línia amb el consentiment de la 

majoria de veïns afectats. 

Aquestes línies, i bàsicament, la que no pot soterrar-se pel seu cost que 

representaria, com he dit afecten a dues parcel·les de la urbanització, són les 

que es troben al final de l’encreuament del carrer Mas Figueres amb el camí 

Vell de Fornells, propietats de, la societat mercantil “ALBERALEIX SERVEIS 

S.L.” la de la cantonada i del matrimoni Mayol - Gimbernat la que dóna façana 

al carrer de Mas Figueres. 
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2. NATURALESA, OBJECTE I ABAST 
 

Aquest document té la consideració de Pla de Millora Urbana del sector per 

l’ordenació de volums c/Mas de Figueres - camí vell de Fornells. 

El seu objecte és en SU consolidat el de regular la composició volumètrica i de 

façanes d’acord amb l’establert a l’art. 68.1.b de la llei del sòl en el seu text 

Refós, D.L. 1/2005 de 26 de juliol, de les parcel·les 18 i 19,  que donen als 

carrers de Mas Figueres en façana nord-est i al carrer camí vell de Fornells en 

façana nord-oest. 

 

Amb aquesta finalitat, es proposa la delimitació del sector de PMU i la regulació 

específica per aquest de les distàncies a límits de parcel·la. 

 

No s’altera la qualificació del sòl ni els usos principals, ni els aprofitaments, ni 

les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament 

urbanístic general. Per tant, i d’acord amb l’art. 68.4, la seva delimitació no 

requereix la modificació del Planejament General.  
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3. AMBIT. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 

 

Afecta a dos parcel·les de tipologia Ciutat Jardí (2.3.a). 

 

La parcel·la 18, té una superfície de 1197.63 m2, i 1219.50 m2 segons 

escriptures, és propietat de la societat ALBERALEIX SERVEIS SL i fa façana 

nord-est amb el carrer Mas de Figueres i nord-oest amb el camí vell de 

Fornells. 

La parcel·la 19, té una superfície de 800 m2, és propietat dels srs. JOAN 

GIMBERNAT I SOLER i NATALIA MAYOL I GANDOU, que fa façana nord-est 

amb el carrer Mas de Figueres. 

 

 

 

 

4. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ. 
 

El present Pla de Millora Urbana per l’ordenació de volums al c/ Mas de 

Figueres cantonada amb el carrer Camí Vell de Fornells, està promogut per, 

d’una banda Joan Gimbernat i Soler i Natalia Mayol i Gandou, propietaris de la 

parcel·la 19 i de l’altre per la societat  Alberaleix serveis S.L., propietaris de la 

parcel·la 18, d’acord amb el que disposen els art. 96 i concordants del DL 

1/2005 TRLU. 

 

Ha estat redactat per tècnics competents segons el disposat a la disposició 

addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU. 

 

La seva tramitació queda regulada pels art. 79,83,85 i disposició transitòria 

setena del DL 1/2005 TRLU. 
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5. MARC URBANÍSTIC I LEGAL. 
 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei 6/1998de Règim del 

Sòl i Valoracions, el Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text refòs de 

la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005 TRLU). 

 

En un segon ordre és d’aplicació el Pla General d’Ordenació del municipi  de 

Girona, aprovat definitivament pel Conseller del Política Terriotrial i Obre 

Públiques en data 28 de febrer de 2002 (PGOU). Específicament i en relació a 

aquest Pla és d’aplicació l’Art. 208-Zona de ciutat jardí amb parcel·la gran (Clau 

2.3). 

 

Regulació general subzona 2.3.a – distàncies a límits: 

 

Separacions mínimes a carrer -  5m. 

Separacions laterals -   5m. 

A fons de parcel.la -   8m. 

 

 

 

 

6. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 
 

 

Els promotors d’aquest Pla de Millora Urbana, impossibilitats de portar a terme 

l’edificació que els hi permet el Pla General d’Ordenació urbana de Girona, per 

l’afectació del gàlib de prohibició de construcció de les línies de mitja tensió que 

creuen per la seva finca, i d’acord amb la Llei del sòl en el seu Text Refós , D.L. 

1/2005 de 26 de Juliol, en l’article 68.1.b, es senten legitimats per portar a 

terme aquest Pla de millora urbana per tal de poder ordenar  la seva volumetria 

de manera que pugui efectuar-se, almenys, part de la construcció permesa  pel 

PGOU de Girona. 
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