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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El text que es presenta a continuació, anomenat Memòria Ambiental, és el document final del procés 
d’avaluació ambiental que ha seguit la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en el 
sector “Montessori-Palau” dins del terme municipal de Girona a la comarca del Gironès.  
 
Aquest document avalua la manera en què s’ha portat a terme tot el procés d’avaluació ambiental, 
analitza com s’han integrat tots els aspectes ambientals en la modificació i també valora si s’han 
generat canvis en el projecte després de passar el tràmit d’exposició pública i presentació 
d’al·legacions, així com els condicionants o requeriments addicionals que s’han d’incorporar després 
del procés de consulta a les diferents administracions i entitats que presumiblement puguin tenir algun 
tipus de vinculació amb el projecte. Així, la memòria ambiental a presentar ha d’incorporar tots els 
canvis o modificacions que s’hagin generat en el projecte durant aquest tram final de valoració. 
 
Aquesta memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 d) del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb 
l’article 12 de la Llei estatal 6/2009, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient.  
 
En concret, dins la Llei 6/2009, de 28 d’abril, són els articles: 
 

 “2. Definicions”,  
 “24. Elaboració de la memòria ambiental” 
 “25. Acord de l’òrgan ambiental sobre la memòria ambiental” 
 “26. Competències per a dictar l’acord sobre la memòria ambiental”  
 “27. Caràcter preceptiu de la memòria ambiental i incorporació del contingut en la proposta de 

pla o programa”, els que determinen totes les característiques per a l’elaboració i tramitació de la 
memòria ambiental. 
 
Pel que fa al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
en l’article 115 “Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics” i concretament al punt d), 
diu: 
 

“d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental, en la 
qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, 
s’ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. La memòria 
ambiental la realitzen l’òrgan o persones que promoguin el pla i requereix l’acord del govern que 
correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental, 
juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, que integren la proposta 
que ha de ser objecte del següent acord d’aprovació, i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la 
proposta que memòria ambiental en el termini d’un mes des de que li hagi estat presentada. En el cas 
que l’òrgan ambiental no estigui conforme amb la proposta de memòria, ha d’assenyalar quins 
aspectes han de ser esmenats, completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta 
de memòria ambiental esmenada.” 
 
Per a la redacció d’aquesta Memòria Ambiental, s’ha utilitzat com a plantilla de referència el document 
orientatiu de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge “Memòria Ambiental. Versió 2”, del juny de 2009. 
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2.- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA 
 
Les dades bàsiques de l’actuació serien: 
 
Tipus de pla Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
Òrgan promotor Complex Cultural Esportiu Montessori-Palau 
Municipi Girona 
Província Girona 

Plans territorials i urbanístics  
aprovats i de rang superior que 
inclouen l'àmbit del pla 

Pla Territorial de Catalunya, 
 Pla Director del Sistema Urbà de Girona 

Avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines 

Pla General d’Ordenació Urbana 
Superfície de l'àmbit del pla 8.800 m2 
Sòl urbà i urbanitzable actual 4.400 m2 
Sòl urbà i urbanitzable previst pel pla 4.400 m2 (es tracta d’un intercanvi de parcel·les) 
Altres actuacions remarcables  
Equips redactors dels documents  
d'avaluació ambiental DCD Taller Ambiental 

 
2.1 Objectius del pla 

 
Els objectius principals d’aquesta Modificació Puntual que es proposa són els següents: 
 

• L'intercanvi de classificació de dues parcel·les, una en sòl urbà i una altra en sòl no 
urbanitzable, de 4.400 m2 cadascuna, per tal de poder fer un canvi en l’orientació del camp de 
futbol del complex. El resultat final és que dins de l’àrea d’actuació es mantindran les mateixes 
superfícies actuals de sòl no urbanitzable i de sòl urbà. 

 
• 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 en consonància amb 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. 
 

2.2 Principals determinacions del pla 
 
Les principals determinacions del pla, sintetitzades, són les següents: 

 
• Es presenten 2 alternatives possibles d’ordenació, una l’alternativa 0, que és la definida per la 

Revisió del PGOU de febrer de 2002, i que manté la parcel·la forestal com a sòl urbà i tot el 
sud de la finca com a sòl no urbanitzable agrícola. L’alternativa 1, en canvi, proposa el canvi la 
permuta de dues parcel·les de la mateixa superfície, intercanviant-se la tipologia de sòl urbà i 
no urbanitzable, així com classificar com a sòl no urbanitzable forestal tot el sud del complex. 

 
• Correspon a una àrea privada, tancada perimetralment en la seva totalitat i fortament 

antropitzada per la presència del complex cultural i esportiu Montessori. 
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• És un terreny amb un relleu irregular, formant diverses terrasses i una vegetació dominada pel 

pi pinyer. 
 

• Ambientalment, no té una qualitat molt elevada, ja que els terrenys són poc destacables per la 
seva situació adjacent al complex escolar del Montessori i també pel grau d’alteració que 
presenten, amb diversos abocaments de runes i aportacions de terra. Són terrenys que no 
presenten un interès destacable per la vegetació que hi trobem com tampoc per la fauna. 

 
• En cap moment hi ha una afectació sobre cap espai d’interès natural, ni protegit sectorialment. 

 
• Tampoc s’afecta cap massa forestal, sinó el contrari, la parcel·la forestal existent que 

actualment està classificada com a sòl urbà es vol passar a sòl no urbanitzable forestal per tal 
de protegir-la. 

 
• No hauria de comportar cap mena de canvi o afectació sobre el paisatge, ja que pràcticament 

es mantindria la situació actual només amb el canvi d’orientació (que no d’ubicació) del camp 
de futbol. 
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3.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 

3.1 Raons per sotmetre el pla a l’avaluació ambiental 
 
D’acord amb el que estableix l’article 5 i l’Annex 1 de la Llei 6/2009, s’han de sotmetre a avaluació 
ambiental els següents instruments de planejament urbanístic: 
 
Article 5 Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental: 
 

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental: 
a) Els plans i els programes relacionats amb l’Annex 1. 
b) Els plans i programes que compleixin els requisits establerts per l’article 6. 
c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i b en els 

casos i amb les condicions que especifica l’article 7. 
d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8, si així es resol en la 

decisió prèvia d’avaluació ambiental. 
 
Annex 1 Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 
 
 2. Instruments de planejament urbanístic: 

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de 

construccions destinades a les activitats de càmping i també el planejament 
urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable 
d’equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, 
d’instal·lacions i d’obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, 
d’estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 
xarxa viària. Els plans en què, per les característiques i la poca entitat, es constati, 
sense necessitat d’estudis o d’altres treballs addicionals, que no poden produir 
efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. 

 
La Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit Montessori-Palau es troba 
inclòs dins el supòsit previst en l’article 5, punt 1 lletra c de la Llei 6/2009, i per tant, cal sotmetre’l a 
avaluació ambiental. 
 

3.2 Històric del procés d’avaluació ambiental 
 
A continuació fem un repàs de les fases d’avaluació ambiental que s’han seguit i dels documents 
elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència (com pot ser per 
exemple la data). 
 

• 15 d’abril de 2009, el promotor va presentar a l’Ajuntament de Girona l’Avanç de Pla i l’Informe 
Ambiental Preliminar (IAP). 

 
• 12 de maig de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Avanç de Pla i l’IAP i ho va sotmetre a 

informació pública durant 1 mes. 
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• 2 de juny de 2009, l’Ajuntament de Girona i en nom dels promotors d’aquesta Modificació, van 
presentar als Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya un avanç de l’instrument de planejament acompanyat del document 
ambiental preliminar (informe ambiental preliminar, IAP), a fi de sol·licitar l’emissió del 
document de referència. 

 
• 16 de juny de 2009: per part del Departament de Medi Ambient s’obre Període d’informació 

pública i de consulta a administracions públiques afectades i altres entitats. 
 

• 31 de juliol de 2009 es redacta per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge i més 
concretament els Serveis Territorials de Girona el corresponen Document de Referència, amb 
número d’expedient OTAAGI2009190. 

 
• Setembre 2009 es redacta el corresponen Informe de Sostenibilitat Ambiental per part de 

l’empresa DCD Taller Ambiental, SL. 
 

• 10 de novembre de 2009: Aprovació inicial de la modificació puntual per part de l’Ajuntament 
de Girona. 

 
• 18 de novembre de 2009, el DOGC va publicar l’edicte sobre l’aprovació inicial i període 

d’informació pública. 
 

• 18 de novembre de 2009, el Diari de Girona va publicar l’edicte d’aprovació inicial. 
 

• 19 de novembre de 2009, el BOP de Girona va publicar l’edicte d’aprovació inicial. 
 

• Del 18 de novembre de 2009 fins al 2 de gener de 2010 es va obrir el període d’exposició 
pública per part de l’Ajuntament (45 dies). 

 
• Gener 2010 es redacta per part del promotor la proposta de Memòria Ambiental. 

 
Falten, en tot aquest procés, les fases posteriors a l’elaboració de la Memòria Ambiental, on l’òrgan 
ambiental ha de resoldre sobre la conformitat de la proposta de la memòria ambiental i, posteriorment, 
l’aprovació provisional. 
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4. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 
 
En data de 2 de juny de 2009, l’Ajuntament de Girona, com a sol·licitant de la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit Montessori-Palau, va presentar als Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya un avanç de 
l’instrument de planejament, a fi de sol·licitar l’emissió del document de referència. 
 
L’avanç del planejament contenia els apartats següents: 
 

• 1. Antecedents 
• 2. Emplaçament  
• 3. Situació urbanística 
• 4. Construcció d’un nou edifici 
• 5. Nova disposició del camp de futbol 
• 6. Situació urbanística de la finca Montessori 
• 7. Canvi de la qualificació urbanística 
• 8. Canvi del límit entre sòl urbà i sòl no urbanitzable 
• 9. Modificació Puntual del PGOU 
• 10. Annexes 
• Plànols 
• Informe Ambiental Preliminar 

 
Prenent com a base tota aquesta documentació, els Serveis Territorials a Girona del DMAH van 
emetre amb data de 31 de juliol de 2009 el document de referència (amb número OTAAGI20090190) 
que determina l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis 
ambientals aplicables, i identifica a les administracions públiques afectades i el públic interessat. A 
continuació es resumeixen les determinacions principals del document de referència: 
 

1. Es preveuran quantes mesures siguin necessàries per garantir una correcta transició entre els 
terrenys que es preveu terraplenar per ala nova disposició del camp de futbol i el sòl no 
urbanitzable de valor forestal adjacent. En aquest sentit es preveuran talussos de pendent no 
superior a 2V:3H, adequadament hidrosembrats i revegetats. 

 
2. Caldrà descriure les mesures correctores específiques per a la minimització dels efectes 

negatius identificats i derivats de les previsions del pla, amb especial atenció a: 
a. El tractament ambiental els espais que confronten amb el sòl no urbanitzable adjacent 
b. La no utilització en els enjardinaments d’espècies vegetals amb reconegut 

comportament invasor 
 

3. El pla haurà d’incorporar en la normativa les mesures correctores que prevegi l’ISA. 
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5. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT 
 

5.1 Valoració de l’estructura formal 
 
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) es va estructurar de la manera següent: 
 

• 1. Introducció. On es fa un petit resum de la situació actual i de la justificació d’aquesta 
modificació. 

• 2. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit de la Modificació Puntual
 a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants 

b/ Objectius de protecció ambiental 
• 3. Estructura general de l’ordenació. Descripció i avaluació d’alternatives 

a/ Descripció de les alternatives  
b/ Avaluació de les alternatives  
c/ Justificació ambiental de l’alternativa escollida 

• 4. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada 
• 5. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada sobre 

el medi ambient. 
• 6. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts. 

a/ Avaluació dels objectius i criteris ambientals 
b/ Balanç ambiental del pla 

• 7. Proposta de mesures correctores 
• 8. Síntesi 
• 9. Annex Document de referència del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
• 10. Annex Plànols: 

o Ortofotomapa de situació a escala 1:20.000 
o Plànol topogràfic de situació en el PGOU a escala 1:5.000 
o Ortofotomapa de les propostes a escala 1:2.000 
o Plànol de la restauració dels nous talussos 

 
Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta als requeriments que estableix la normativa, en l’article 70 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i coherent. La definició d’objectius 
ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi. 
Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i conseqüentment tant 
l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’han realitzat seguint els 
objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius i avaluació ambiental del pla i 
de les alternatives es troben estretament lligats, de manera que l’avaluació ambiental s’ha centrat en 
els aspectes ambientals més rellevants del territori. 
 

5.2 Valoració del contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental 
 
Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental i avalua la 
incorporació de les determinacions del document de referència dins el mateix, així com l’abast de 
l’informe en continguts i la valoració de la informació emprada. 
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5.2.1 Incorporació de les determinacions del document de referència 
 
Les determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA, tal i com es descriu a 
continuació. Únicament hi va haver dues consideracions a fer, referents a mesures correctores a 
aplicar: 
 

• 1. Es preveuran quantes mesures siguin necessàries per garantir una correcta transició entre 
els terrenys que es preveu terraplenar per a la nova disposició del camp de futbol i el sòl no 
urbanitzable de valor forestal adjacent. En aquest sentit es preveuran talussos de pendent no 
superior a 3H:2V, adequadament hidrosembrats i revegetats. 

 
• 2. Caldrà descriure les mesures correctores específiques per a la minimització dels efectes 

negatius identificats i derivats de les previsions del pla, amb especial atenció a: 
o el tractament ambiental dels espais que confronten amb el sòl no urbanitzable 

adjacent 
o la no utilització en els enjardinaments d’espècies vegetals amb reconegut 

comportament invasor 
• 3. El pla haurà d’incorporar en la normativa les mesures correctores que prevegi l’ISA 

 
En l’apartat “7. Proposta de mesures correctores” de l’ISA es contemplen totes les consideracions 
efectuades en el document de referència. 
 
Pel que fa al primer punt (la correcta transició entre els terrenys terraplenats), es projecta una 
distribució en 3 feixes (d’uns 4 metres d’alçada) i una banqueta central de 5 metres d’amplada, per tal 
que el descens de la cota sigui gradual i sense cap risc ni geològic ni per a la gent que freqüenta 
aquesta zona. Els pendents sempre seran 3H:2V o més estesos, assegurant així la seva estabilitat i la 
possibilitat de portar a terme una correcta revegetació per la seva integració paisatgística. 
 
Si ens referim al segon punt, hi ha tot un apartat en aquest capítol 7 de l’ISA on es fa una proposta de 
restauració paisatgística de tota la zona afectada, amb una plantació de pi pinyer de diverses mides i 
ginesta i posterior hidrosembra. En cap moment es faran servir espècies al·lòctones ni de 
comportament invasor. 
 
Amb aquesta proposta de mesures correctores, creiem que l’actuació prevista tindrà un efecte mínim 
sobre el paisatge, i s’assegura en tot moment l’estabilitat tant dels nous talussos com la revegetació 
de tota la franja que limita amb el sòl no urbanitzable forestal. 
 
Finalment, l’equip d’arquitectes ha d’incorporar tota aquesta sèrie de mesures correctores en la 
normativa, per assegurar que es duen a terme. 
 
  5.2.2. L’abast de l’informe quant a continguts 
 
L’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambiental es basa en els aspectes ambientals 
rellevants i significatius del pla. A continuació es fa una síntesi dels principals objectius ambientals 
considerats: 
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• Model territorial i ocupació del sòl: 
 

o Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans, afectant 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. 
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• 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. 

 
En l’informe de sostenibilitat ambiental s’han analitzat i comparat 2 alternatives, amb els mateixos 
límits, que es diferencien per la diferent ubicació i distribució dels usos del sòl previstos. 
 

5.2.3. Valoració de la informació emprada 
 
Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base 
actualitzada, procedent de les següents fonts: 
 

• Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a escala 1:5.000 i 1:25.000. 
• Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge, concretament dels fitxers 

Miramon. 
• Delimitació de les zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT, elaborat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, a escala 1:50.000.  
• Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. 
• Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, de 2002. 
• Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona. 
• Avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 
• Ajuntament de Girona. 

 
5.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

 
A tall de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’ISA. Els aspectes en què l’anàlisi 
ambiental ha estat més significatius són: 
 

• Aspectes relacionats amb la vegetació, la fauna i el paisatge, a partir del treball de camp 
portat a terme. 

• Aspectes relacionats amb la proposta de mesures correctores, amb una proposta de 
revegetació. 

• Aspectes relacionats amb les alternatives proposades, ja que s’ha fet un treball de camp 
exhaustiu analitzant la situació actual i definint dues alternatives, la 0 (el que determina el 
Planejament actual de la ciutat de Girona PGOU) i l’alternativa 1 (que proposa el canvi de 
qualificació del sòl). 

 
En canvi, els punts febles de l’ISA han estat deguts a la manca d’informació existent, ja que són 
aspectes puntuals, i per regla general la informació existent fa referència a grans zones territorials. 
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• Contaminació atmosfèrica, informació extreta de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, concretament del document Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya 
(ZQA). Són dades molt generals, que en bona part fan referència a la ciutat de Girona i per 
tant, no informen de la situació concreta d’un àmbit d’estudi, tot i que no hauria de diferir 
massa de les presentades i si ho fa seria per millorar-les. 

 
5.3 Síntesi de l’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambiental 

 
5.3.1 Avaluació general d’alternatives 

 
A continuació, s’exposen les alternatives considerades a l’ISA: 
 

• Alternativa 0: és la definida per la Revisió del PGOU de Girona, de febrer de 2002, document 
normatiu vigent al municipi. Segons el planejament, el límit del sòl urbà i el no urbanitzable 
no segueix cap límit físic, i per exemple parteix per la meitat una massa forestal. Això fa que 
la parcel·la A formada per una massa forestal de pins estigui classificada com a sòl urbà, 
mentre que una petita franja longitudinal situat al sud del complex cultural sense una 
vegetació arbòria destacable, resta classificada com a sòl no urbanitzable agrícola. A més, 
tot el sud del complex està classificat també com a sòl no urbanitzable agrícola, malgrat que 
domina una massa forestal esclarissada i diversos prats.  

 
• Alternativa 1: és l’alternativa proposada pel Complex Cultural Esportiu Montessori amb l’equip 

d’arquitectes redactors d’aquesta Modificació Puntual del PGOU. Les principals 
característiques són: 

 
o 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. 

o 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.  

 
5.3.2 Avaluació de l’alternativa adoptada 

 
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental conclou que l’alternativa d’ordenació òptima per a la modificació 
puntual del PGOU és la número 1, amb una superfície de 8.800 m2. 
 
Els avantatges que suposaria l’alternativa 1 amb el canvi del límit entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable sense haver-hi modificació de la superfície total d cada tipologia serien: 
 

• Incorporació d’una massa forestal (classificada actualment com a sòl urbà) 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. 
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• En cap moment es modifica les superfícies actuals de sòl urbà i no urbanitzable, ja que la 
superfície incorporada com a sòl no urbanitzable seria la mateixa que es proposa de passar 
a sòl urbà. 

• L’àmbit que canvia a sòl urbà presenta una vegetació forestal mínima i només hi ha alguns 
peus de pi no massa grans presents, predominant el prat. 

• El nou camp de futbol restaria ubicat totalment en sòl urbà i només patiria un canvi 
d’orientació. 

• La nova línia divisòria entre el sòl urbà i no urbanitzable seguiria tota una sèrie d’elements 
físics i 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: 
 

• Es manté en tot moment la classificació de sòl no urbanitzable, amb la mateixa superfície 
actual. 

• La nova qualificació estaria més d’acord amb la realitat actual 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, segons 
determina la normativa específica de la qualificació de sòl no urbanitzable agrícola. 

• Es mantindria la finalitat d’expansió natural que posseeix actualment en relació al col·legi. 
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6. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ 

 
6.1 Origen de les aportacions 

 
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents: 
 

• Avanç del pla conjuntament amb l’Informe Ambiental preliminar: 
o Consultes per part a l’òrgan ambiental i a les administracions afectades (en data de 

16 de juny de 2009):  
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Direcció General de Qualitat Ambiental 
- Àrea de Medi Natural 
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
- Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Direcció General de Patrimoni Cultural 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
- Diputació de Girona – Àrea de Medi Ambient 
- Associació de Naturalistes de Girona 

 
En data de redacció del document de referència per l’elaboració de l’informe de sostenibilitat 
ambiental (setembre de 2009), només ha emès l’informe preceptiu l’Àrea de Medi Natural del DMAH. 
 

o Període d’exposició pública a l’Ajuntament durant 1 mes: sense cap al·legació 
presentada 

 
• Aprovació inicial: 

o Informació pública durant 45 dies i consultes per part de l’ajuntament de Girona: 
 Serveis Territorials de Cultura, amb sortida de registre de 19 de novembre de 

2009, i resposta rebuda el 9 de desembre de 2009. 
 Agència Catalana de l’Aigua, amb sortida de registre de 19 de novembre de 

2009 i sense resposta (gener de 2010). 
 Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb sortida de registre 

de 19 de novembre de 2009 i resposta rebuda el 21 de desembre de 2009 
 Institut Geològic de Catalunya, amb sortida de registre de 19 de novembre de 

2009 i resposta rebuda el 13 de gener de 2010. 
 

o No s’ha presentat cap al·legació sobre la Modificació Puntual. 
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6.2 Contingut i grau d’incorporació de les aportacions de caire ambiental al pla 
 

6.2.1 Consideració de les aportacions de les administracions afectades 
 
A continuació es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental 
recollides en els informes preceptius de les administracions afectades: 
 

• Avanç del Pla: 
 

o Àrea de Medi Natural: considera beneficiosa la modificació, ja que classifica com a sòl 
no urbanitzable una massa boscosa classificada actualment com a sòl urbà. També 
considera que degut al desnivell existent, s’haurà d’efectuar una correcta integració 
dels terrenys i especificar el tractament dels talussos 

 
En l’ISA, concretament en l’apartat 7. Proposta de mesures correctores, s’ha incorporat un apartat 
amb la proposta de revegetació dels talussos i com queden aquests en relació a la situació actual. 
 

• Aprovació inicial: 
 

o Serveis Territorials de Cultura: segons l’informe del 9 de desembre de 2009, “cap 
jaciment arqueològic conegut i documentat a la Carta Arqueològica del Gironès, resta 
afectat per l’esmentat projecte segons les planimetries que ens han facilitat. En el cas 
de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques durant l’execució del 
projecte, s’estarà al què disposa la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic”. 
 

o Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural: en el seu informe de 21 de 
desembre de 2009, “el municipi de Girona no és comprès actualment en cap pla 
sectorial agrari, i que l’àmbit d’actuació no afecta ni interfereix els plans d’aquest 
Departament a la zona. Per tant, s’informa favorablement d’aquesta Modificació 
Puntual del PGOU”. 

 
o Institut Geològic de Catalunya: en el seu informe de 13 de gener de 2010 determina 

que “la Modificació Puntual ha d’incloure informació referent a l’existència de riscos 
naturals i geològics, en concret, la sismicitat, els moviments de massa (esllavissades, 
despreniments, subsidències) i barrancades, torrentades i fenòmens d’erosió”. 

 
En la present memòria ambiental s’ha incorporat un annex on s’analitzen i es valoren els paràmetres i 
les determinacions que ha demanat d’Institut Geològic de Catalunya, tot i que en l’ISA ja hi havia un 
apartat on s’analitzava la geologia de la zona i el risc d’inundabilitat de la mateixa. 
 

o Agència Catalana de l’Aigua: durant la redacció d’aquesta memòria ambiental (gener 
2010), encara no s’ha obtingut resposta. 
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6.2.2 Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i participació 
pública 

 
El període d’exposició pública de la Modificació Puntual del PGOU en el sector Montessori-Palau va 
tenir un termini de 45 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (19 de 
novembre de 2009), en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 18 de novembre de 2009 i en el 
Diari de Girona el 18 de novembre de 2009.  
 
Així doncs, el període d’exposició pública va ser des del 18 de novembre de 2009 fins el 2 de gener de 
2010. En tot aquest període no es va presentar cap al·legació ni per part dels veïns, ni de cap 
organisme, associació o altre agent públic.  
 

6.3 Resultat de les consideracions i comparativa amb la proposta inicial 
 
Tenint en compte que no hi ha hagut cap al·legació en els dos períodes d’exposició pública i que en 
els informes de les administracions consultades no s’han produït consideracions negatives (a excepció 
de l’Institut Geològic de Catalunya, en referència a una manca d’informació sobre uns determinats 
riscos geològics), només alguna recomanació que s’ha incorporat en el projecte i en l’ISA, com pot 
ser, una anàlisi detallada del tractament dels talussos i la futura restauració paisatgística. 
 
Aquesta manca d’elements negatius per part d’òrgans externs a l’equip redactor d’aquesta Modificació 
remarca el fet que, des d’un primer moment, s’ha tingut molt en compte l’impacte que podria 
comportar aquesta actuació sobre el paisatge de tot aquest entorn i que en global s’ha valorat de poc 
significatiu, ja que cal especificar que correspon a una actuació molt puntual i localitzada, de reduïdes 
dimensions i que contempla la incorporació de factors favorables com és la requalificació o intercanvi 
de qualificació proposat i, en concret, la catalogació com a sòl no urbanitzable forestal una massa 
forestal (parcel·la A) que en l’actualitat està classificada com a sòl urbà. 
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7. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 

7.1 Integració dels aspectes ambientals en la versió del pla que es proposa sotmetre a 
aprovació provisional 
 
A continuació es fa una anàlisi dels criteris i objectius que es van adoptar en el pla i com l’alternativa 
escollida els integra: 
 

Model d’ocupació i ordenació del sòl: 
 

• “Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans: afectar només la zona prevista pel 
camp de futbol, deixant tota la resta inalterable”:  

 
Dins la parcel·la B (sòl urbà), per tal de poder construir un nou edifici destinat a l’ensenyament, es 
projecta el canvi d’orientació i ampliació del camp de futbol, en cap cas hi ha ampliació de superfície. 
Així mateix, el canvi d’ordenació previst es projecta per millorar la situació actual, sobretot per la 
protecció que es preveu donar sobre la zona forestal del sector A.  
 

• “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”.  

 
S’ha delimitat la parcel·la A amb una forma més o menys trapezoïdal i agrupant tota la zona forestal, 
actualment en sòl urbà, que queda al sector est del complex. Es proposa la classificació de la 
parcel·la com a sòl no urbanitzable forestal, tot i que els terrenys immediatament al sud tinguin la 
classificació de sòl no urbanitzable agrícola perquè s’ha considerat més adequat a l’ús real de la 
parcel·la. 
 

• “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”.  

 
Es procurarà mantenir, malgrat la petita ampliació prevista un relleu molt semblant a l’actual amb uns 
talussos de dimensions reduïdes, estesos i amb petits bancals entre ells. Hi haurà una petita 
afectació de peus arboris, però són de poc interès, tant per les seves dimensions com per les 
espècies afectades (pollancres, alguna alzina i, sobretot, pins plantats no fa masses anys). Tot i això 
es preveu restaurar i revegetar els marges que quedin afectats per minimitzar el canvi en el paisatge 
que pugui provocar l’actuació a portar a terme. 
 
 Cicle de l’aigua: 
 

• “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”.  

 
L’aportació addicional de materials en la parcel·la B no ha de comportar un canvi en la 
impermeabilització del terreny, ja que s’utilitzaran materials amb una qualitat edàfica semblant a 
l’actual, facilitant així la recàrrega de l’aqüífer, l’escorrentia de les aigües i la filtració natural.  
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• “Evitar el canvi d’escorrenties del sector, que en l’actualitat tenen un clar sentit cap al sud”.  
 
El disseny de l’actuació preveu mantenir un sistema de feixes descendent cap al sud, de manera que 
no hi haurà una modificació important de les escorrenties, i en tot cas es mantindrà el sentit 
d’aquestes que drenen cap al sud, d’acord amb els pendents que presenta tota la finca. 
 
 Ambient atmosfèric i qualitat de l’aire: 
 

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

 
S’ha fet una proposta d’aplicació de diverses mesures correctores (recobriment de les caixes dels 
camions que transporten materials, regar els camins per evitar la generació de pols...) per tal d’evitar 
la generació de pols en fase d’obres per tal d’evitar qualsevol tipus de molèsties als escolars i 
personal del centre, així com el risc de molestar la circulació de vehicles per les vies properes per 
l’emissió de pols. 
 
 Contaminació acústica, lumínica i electromagnètica: 
 

• “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”.  

 
Caldrà realitzar un seguiment i control de la maquinària que intervé en l’obra de manera que 
compleixi amb la normativa vigent en emissions de soroll i horari de treball. Tota la maquinària que 
participi en el projecte haurà d’haver passat la corresponen revisió a la ITV. 
 

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

 
En fase d’explotació, no es preveu la col·locació de punts de llum en la parcel·la A forestal. En la 
parcel·la B, es generarà algun punt de llum en el camp de futbol, però que de manera puntual i que 
sempre enfocaran cap al terreny de joc, i no cap a l’exterior.  

 
• “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”.  
 
Totes les instal·lacions auxiliars de l’obra i els serveis de subministrament elèctric es faran soterrats 
dins la finca per minimitzar l’impacte sobre el paisatge i sobre els éssers vius. Els equips de 
subministrament elèctric compliran amb la normativa vigent i en bona part estaran vinculats als ja 
existents a dia d’avui en el centre escolar.  
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 Gestió de residus: 
 

• “Minimitzar en tot moment els possibles abocaments incontrolats sobre el sòl del sector”.  
 
Tot i que per la tipologia de les obres és poc probable que es produeixin abocaments de substàncies 
contaminants, caldrà controlar totes les actuacions que es realitzin i assegurar que la maquinària es 
trobi en bon estat i no tingui pèrdues de carburant, olis... i que l’actuació del personal sigui correcta. 
En cas de qualsevol eventualitat significativa caldrà aplicar el protocol d’actuació corresponent, 
aïllant i retirant com més aviat millor el sòl contaminat. 

 
• “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”.  
 
Al llarg de tota l’actuació serà necessari portar a terme la gestió correcta dels residus d’acord amb la 
normativa vigent, amb un tractament concret per la gestió dels residus especials o perillosos. La 
resta de residus d’obra caldrà gestionar-los de forma separativa amb presència de contenidors per a 
cada tipus de residu (paper-cartró, fusta, ferros...). Es donarà la corresponent formació als operaris 
en sensibilització, gestió i tractament dels residus generats. 
 
 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general: 
 

• “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”.  

 
Per la tipologia de l’actuació, el risc d’afectació de les masses forestals esmentades és baix, ja que 
en tota la parcel·la A no es preveu cap tipus d’actuació. Tot i així, serà important fer un marcatge i 
abalisat de la zona d’afectació de l’obra establint una franja de protecció vers la zona forestal del 
sector est. Pel que fa a la massa forestal de l’oest de la parcel·la B queda totalment allunyada de la 
zona d’obres i és molt improbable que pugui patir qualsevol tipus d’afectació. 
 

7.2 Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla 
 

7.2.1 Impactes derivats de l’aplicació del pla 
 
Els possibles impactes ambientals negatius sobre el medi ambient derivat de les propostes del pla són 
les següents: 
 

• Pel que fa a la geologia i sòls, el relleu en les diferents terrasses de la parcel·la B fa que hi 
hagi una petita modificació del relleu, amb un terraplenat per tal de poder ubicar-hi el camp de 
futbol. Malgrat tot, la tipologia de petites terrasses i marges es mantindrà a l’extrem sud. En la 
parcel·la A forestal no hi haurà cap tipus d’actuació de manera que no s’hauria de generar cap 
mena d’impacte. La qualitat del sòl tampoc es veurà molt alterada de manera significativa i 
només tot el sòl afectat pel pas de la maquinària es descomptarà just abans de finalitzar els 
treballs, de manera que pugui recuperar bona part de les seves característiques actuals. 
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• Si ens centrem en la hidrogeologia o possible impacte sobre les aigües subterrànies, pel tipus 
d’actuació prevista, al no haver-hi grans moviments de terres ni excavacions profundes (fora 
de les fonamentacions pels futurs edificis) el risc d’afectació és mínim. Únicament hi haurà un 
cert risc de possible contaminació de l’aqüífer en la fase d’obres, per possibles vessaments 
incontrolats, però caldrà estar molt atent i prendre totes les mesures adequades. 

• En el cas de la hidrologia, al no haver-hi cursos fluvials propers ni modificació significativa de 
les escorrenties no hi hauria d’haver cap impacte significatiu dins del sector. Pel que fa a la 
inundabilitat, no hi ha cap tipus d’impacte, ja que l’Onyar es troba molt lluny, i el pendent del 
sector fa que no s’hi pugui acumular aigua. 

• En la contaminació de l’aire, només en l’època d’obres hi haurà un augment en la generació 
de pols pel moviment de terres, però serà poc destacable i molt puntual. Per evitar possibles 
molèsties a les persones o als vehicles serà necessari preveure regar de forma periòdica la 
zona de pas dels vehicles i que els vehicles carregats de terres circulin sempre amb cobertes 
de lona sobre les caixes per evitar la dispersió de la pols. 

• Pel que fa a la vegetació, només es veurà afectada algun peu arbori (pi pinyer i pi blanc, algun 
pollancre) situat a les diverses terrasses existents de la parcel·la B, però en cap moment la 
massa forestal de la parcel·la A que és la realment interessant. En cap moment s’afecten 
hàbitats o espècies protegides, ni es dóna cap mena de fragmentació de masses forestals. 

• En la fauna no es preveu cap impacte destacable, ja que la diversitat faunística no és molt 
important, no hi ha cap espècie protegida, i degut al tancament perimetral existent en la finca, 
fa que aquest sector no tingui un interès connector rellevant i menys quan tot està tancat 
perimetralment. 

• El canvi en el paisatge és poc important, ja que respon només a un canvi en la tipologia del 
sòl sense afectar masses forestals ni generar grans canvis en l’entorn. La necessitat de 
reorientar el camp de futbol requerirà l’aportació de nous materials per allargar lleugerament el 
talús actual, però s’ha fet una proposta de restauració i recuperació paisatgística del talús per 
tal de minimitzar l’impacte sobre el paisatge. La construcció del nou edifici al costat del camp 
de futbol es farà en sòl urbà i queda exclòs de la present actuació. 

• L’impacte sobre l’agricultura i els usos del sòl serà nul, ja que estem davant d’una 
requalificació dels terrenys i un canvi d’usos compensat entre el sòl urbà i el no urbanitzable. 

• En el cas de les infraestructures, no es preveu cap tipus d’afectació, degut a que ens 
restringim en un àmbit privat i molt tancat respecte els carrers i carreteres del voltant. No es 
preveu cap modificació dels accessos actuals. 

• Pel que fa al medi socioeconòmic, hi haurà un impacte positiu, ja que amb el gir del camp de 
futbol, quedarà suficient espai dins del sòl urbà per facilitar la construcció d’un nou edifici 
escolar per millorar la qualitat educativa dels alumnes del Montessori. 

• Si ens referim a la contaminació acústica o l’increment de la pressió sonora no serà 
significatiu pel tipus d’activitat que s’hi vol portar a terme i únicament serà una mica 
destacable durant les obres, però en bona part es faran en període de vacances i sense 
molestar les activitats del centre educatiu. 

• En la contaminació lumínica, no es preveu cap tipus d’impacte, ja que no es preveu cap canvi 
significatiu respecte a la situació actual només que l’actual il·luminació del camp de futbol 
patirà una certa reordenació, però amb unes característiques molt semblants a com es troba a 
dia d’avui. 

• Pel que fa al patrimoni cultural, no hi ha cap edifici ni jaciment documentat i, per tant, l’impacte 
serà nul. 
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7.2.2 Mesures protectores, correctores i compensatòries 
 
Les mesures protectores, correctores i compensatòries que el pla ha introduït durant el procés 
d’elaboració i tramitació són les següents: 
 

• Estesa de la terra vegetal en els nous talussos, amb un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal 
per facilitar l’estabilitat del talús, minimitzar el risc d’erosió i afavorir la implantació de la 
hidrosembra. 

• Recuperació del terreny afectat pel pas de camions, portant a terme una descompactació del 
terreny. 

• Restauració paisatgística de tota la zona afectada, amb una distribució de 3 feixes d’uns 4 
metres cadascuna i una banqueta central d’uns 5 metres d’amplada, amb un talús amb 
pendent 3H:2V o més estesos. També es farà una plantació de pi pinyer i ginesta, juntament 
amb una hidrosembra sobre la terra vegetal prèviament aportada. 

 
7.3 Concreció del seguiment del pla 

 
El seguiment ambiental del pla el durà a terme el promotor, que haurà d’aplicar-lo d’una manera 
directa i estricta. Les principals actuacions de control són: 
 

• Balisament de les zones més sensibles, amb cintes o malla plàstiques, com la petita 
agrupació de roures al sud-oest de la parcel·la B, l’entorn de la bassa situada al sud del 
projecte (fora de projecte) i les instal·lacions educatives al sud-est de la parcel·la B, i sobretot 
el límit de la zona forestal que es pugui veure mínimament amenaçat pel pas de camions o 
activitats de l’obra. 

• Acopiar i conservar la terra vegetal de la superfície de terreny afectada per l’obra, ja que al 
finalitzar la mateixa serà necessària per la seva estesa sobre els talussos de nova creació o 
malmenats pels treballs de les obres. 

• Per prevenir la generació de pols, es proposen recs periòdics de les zones de pas dels 
camions, aquests hauran de portar lones per tapar la càrrega, i tota la maquinària haurà de 
tenir en regla tota la normativa de fums i emissions. 

• Es controlarà el soroll generat per la maquinària present durant les obres i s’haurà de complir 
uns horaris de treball per tal de no molestar als veïns ni els alumnes i treballadors del 
complex. 

• Per la recuperació de sòl afectat per les obres, al acabar s’haurà de descompactar tota la 
zona que ha pogut quedar afectada. 

• S’haurien d’evitar els moviments de terres en dies de pluja i controlar qualsevol tipus de 
vessament incontrolat al sòl. 

• Per evitar qualsevol problema amb els veïns o el mateix funcionament de les activitats pròpies 
del centre educatiu, caldrà detectar els possibles perjudicis i buscar solucions positives tant 
pels afectats com pel contractista, sobretot pel que fa referència als horaris de treball de les 
obres i a la circulació de vehicles pesats per l’entorn, lligat a la presència de mainada a tot 
l’entorn del centre educatiu. 

• Pel que fa referència a la gestió dels residus, caldrà disposar de tots els contenidors per 
facilitar la recollida selectiva i tenir perfectament controlat i delimitat els possibles residus 
perillosos generats. 
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7.4 Conclusions 
 
La Modificació Puntual del PGOU en el sector Montessori-Palau del municipi de Girona ha seguit en 
tot moment el procés d’avaluació ambiental que marca la Llei 6/2009, de 28 d’abril  sobre avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. Així doncs, es va aprovar l’Avanç 
de Pla i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar el 12 de maig de 2009, l’òrgan ambiental va 
redactar el Document de Referència el 31 de juliol de 2009 i posteriorment es va elaborar l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental recollint les aportacions tant del document de referència com de diverses 
administracions públiques i de la societat civil. Finalment, s’ha redactat aquesta Memòria Ambiental 
per sintetitzar tot el procés d’aquesta Modificació. 
 
En aquesta memòria ambiental, s’ha valorat i avaluat l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, tenint en 
compte totes les aportacions, modificacions, esmenes, al·legacions que han anat emetent diverses 
administracions públiques, entitats i particulars, fent una síntesi general de l’ISA, aprofundint sobretot 
en els temes referents a impactes i a mesures correctores, i al seguiment del pla de l’obra.  
 
 
 

Cassà de la Selva, gener de 2010 
 
 
 
L’autor del projecte: 
 
 
 
 
 
                                                                       Josep Domingo i Roura 

                                                                                       Biòleg 
                                                                              Col·legiat Núm. 14084 C 
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8. ANNEX RISCOS NATURALS I GEOLÒGICS 
 
En l’informe de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) del 23 de desembre de 2009, en l’apartat de 
conclusions, s’indica que la Modificació Puntual ha d’incloure informació referent a l’existència de 
riscos naturals i geològics, en concret: 
 

• Sismicitat 
• Moviments de massa (esllavissades, despreniments, subsidències) 
• Barrancades, torrentades i fenòmens d’erosió 

 
En l’apartat “2.a Descripció dels aspectes ambientalment rellevants”, concretament en el punt 19 
“Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones”, s’analitzen diversos elements que poden 
comportar un risc, entre els quals destaca les zones amb risc geològic i les zones amb risc 
d’inundació, no fent referència, això si, de la sismicitat. 
 
Pel que fa als riscos geològics es valoren com a mínims, ja que malgrat existir diversos talussos i 
terrasses són terres remogudes i compactades, amb un pendent en general molt suau i en cap cas 
trobem terrenys amb pendents superiors al 20%, ni tipologia de talussos que puguin suposar 
qualsevol tipus de risc per les persones per la falta d’estabilitat dels mateixos. Això fa que en cap 
moment ni en cap punt de la zona del projecte hi hagi un perill d’esllavissades ni despreniments, ja 
que el pendent no és prou pronunciat i la tipologia del terreny (geotècnia) permet la construcció de 
talussos amb pendent 3H:2V i amb alçades inferiors a 5 metres, sense cap risc i a més, està recobert 
per un mantell herbaci que evita també qualsevol risc d’erosió i en els talussos de nova construcció, 
l’hidrosembra prevista hauria de minimitzar encara més el risc.  
 
Pel que fa als riscos d’inundació, en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental ja s’inclou un plànol extret de 
l’ACA, on es mostra que la zona inundable més propera es troba al riu Onyar, molt allunyat i a una 
cota molt inferior que no pas el projecte, i per tant, en cap moment no hi ha cap risc d’inundació. En la 
imatge següent (que ja es reprodueix a l’ISA), es pot observar com la zona inundable està molt 
allunyada, tant per la distància com per la diferència de cota, essent mínim el risc d’inundació. 
 

 
Plànol d’inundabilitat. Font: ACA. 

Zona d’estudi 
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Si ens referim a possibles torrentades o barrancades, el fet que hi hagi diverses terrasses i que 
estiguin cobertes per un estrat herbaci continu facilita que hi hagi una filtració important, per tant, no 
hi ha cap fenomen d’erosió destacat, malgrat el pendent existent. Tota l’escorrentia s’escola cap al 
sud i en cap moment l’aigua queda estancada dins del sector i l’actuació prevista en cap cas 
contempla una modificació significativa de les escorrenties actuals. Per altra part, quan analitzem el 
relleu de la zona veiem que la diferència de cotes i el fet de no haver-hi torrents ni barrancs a l’entorn 
no comporta un risc pel que fa a torrentades o barrancades. 
 
Finalment, pel que fa al risc sísmic, després de consultar les dades de la web de l’Institut Geològic de 
Catalunya, s’ha determinat que en el període 1977-97 no hi ha hagut cap terratrèmol i tampoc hi ha la 
presència de cap falla. Per tant, el risc sísmic es valora també com a baix. 
 
Com a conclusió cal remarcar que el sector té uns riscos geològics i naturals baixos o mínims i que 
l’actuació prevista, per les seves dimensions i tipologia, no hauria de comportar canvis respecte a la 
situació actual molt estable. 
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9. ANNEX PLÀNOLS 
 
 

• Ortofotomapa de situació a escala 1:20.000 
• Ortofotomapa de l’alternativa 1 a escala 1:2.000 

 



ZONA DE PROJECTE

GIRONA

FORNELLS

QUART

N-2

L'ONYAR

SALT

AP-7

C-66

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


NOVA SITUACIÓ
CAMP DE FUTBOL

SÒL NO URBANITZABLE

SÒL URBÀ

B

A

LÍMIT ACTUAL

LÍMIT PROPOSAT

Superfície : 4400 m²

Superfície : 4400 m²

A
B

Sòl urbà actual (passa a sòl no urbanitzable)

Sòl no urbanitzable actual (passa a sòl urbà)

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm



