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1. MEMÒRIA 

1. Antecedents. 

El Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser aprovat definitivament pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002 i publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 3654, d’11 de juny de 2002. L’Ajuntament va publicar en la seva 
integritat aquest text normatiu en el BOP del dia 14 d’abril de 2003 i posteriorment, en sessió de 
data 9 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al 
text refós de les normes de planejament general, que es va publicar íntegrament en el DOGC 
4618 de 21 d’abril de 2006. 
 

El 14 d’abril de 2009, el Ple de l’Ajuntament va acordar sotmetre l’avanç  a informació pública i 
sol·licitar l’emissió del document de referència per part de l’oficina d’avaluació ambiental de 
Girona, del Departament de Medi ambient i Habitatge. L’informe emès pels SSTT a Girona del 
DMAH conclouen que, la present modificació de pla especial, no s’ha de sotmetre a avaluació 
ambiental sinó al procediment d’intervenció ambiental. Tampoc s’ha d’aplicar el procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental ni el de decisió prèvia. Aquest informe s’emet als efectes del que 
preveu l’article 57.1.e del Decret 305/2006. 
 

2. Naturalesa, objecte i abast del Pla Especial. 

Aquest document té la consideració de pla especial per la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau-
Montilivi i es redacta per possibilitar l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura 
del territori pel que fa al reforç de la xarxa d’abastament i subministrament d’aigua, tal com està 
previst en l’article 67.1e de la LUC. L’interès  públic d’aquesta actuació específica emplaçada en el 
medi rural s’inclou en el concepte d’instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics 
d’abastament i subministrament d’aigua que estableix l’article 47.4d de la LUC. 
 

El seu objecte és la incorporació d’usos d’utilitat pública i interès social, vinculats a l’ús dominant 
de la qualificació urbanística actual, que possibiliti la ubicació del nou dipòsit al puig de Montilivi i 
en l’àmbit determinat a la documentació gràfica adjunta. Així mateix, i donant compliment a l’article 
47.5 de la LUC, l’actuació prevista es resoldrà sense disminuir de manera significativa la 
permeabilitat del sòl i sense afectar de manera negativa la connectivitat territorial. D’altra banda, 
l’esmentada actuació  no està sotmesa a cap règim especial de protecció  amb el qual pogués ser 
incompatible.  
 

3. Conveniència i oportunitat. 

La xarxa de subministrament d’aigua potable de la ciutat té la necessitat d’instal·lació d’un nou 
dipòsit regulador per assegurar un bon servei als barris de Montilivi – Palau. La situació del dipòsit 
en el puig de Montilivi ve determinada pels requeriments bàsics de la instal·lació, especialment la 
pressió de servei. L’exposició detallada de les necessitats i característiques de la instal·lació, es fa 
al punt “9. Objectius i criteris del PE. Justificació de l’alternativa” d’aquesta memòria. 
 

4. Situació i àmbit. 

El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb part de la finca qualificada de sistema 
de boscos urbans (clau C2). Se situa entre els barris de Montilivi i la Creueta, al puig de Montilivi, 
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en una franja entre les cotes 138,50 en el seu enllaç amb la vialitat del sector Can Llobet al sud; i 
la cota 164,4 coronament del futur dipòsit, al nord. 
 
La superfície total de l’àmbit del pla especial és de 2.950,00 m2. 

5. Formulació i tramitació. 

El  present pla especial està promogut per L’Ajuntament de Girona, a instàncies d’Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià SA, empresa concessionària del servei municipal, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 76 del TRLU. 
 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que s’estableix la 
disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU. 
 
La seva tramitació queda regulada pels articles 78 i 83 del DL 1/2005 TRLU. 
 

6. Marc urbanístic i legal 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc pel RD 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el 
TR de la  Llei estatal de Sòl, per la Llei Catalana DL 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu 
reglament i el DL 1/2007 de 16 d’octubre de Mesures urgents en matèria urbanística. 
 
 
En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació Pla General d’Ordenació 
del municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu Text Refós, conformat per la CTU de Girona en 
sessió de data 9 de febrer de 2006 i publicat íntegrament al DOGC núm. 4618 de 21/04/2006. 
 

7. Estructura de la propietat, morfologia i usos del sòl.  

L’estructura de la propietat s’ha grafiat al plànol 03. Consta d’una parcel·la propietat de 
l’ajuntament de Girona, d’unes 8,5 ha de superfície total. L’àmbit del PE representa, per tant, el 
6% de la superfície de la parcel·la. 
 
Ateses les seves característiques, la parcel·la resta sense urbanitzar, amb la vegetació habitual 
d’aquest paisatge: d’una banda, garrigues de coscoll (matollars força densos i uniformes formats 
per arbustos de fulla dura i petita) sense plantes termòfiles (o gairebé), d’indrets secs, sovint 
rocosos, de terra baixa i de l’estatge submontà i de l’altra, llistonars (prats secs rics en plantes 
anuals) i prats terofítics calcícoles,de terra baixa. 
 
La informació territorial i ambiental s’amplia en l’ISA preliminar que s’adjunta com a Annex 2 
d’aquest document. 

8. Planejament vigent. 

El sòl objecte d’aquesta modificació està classificat pel PGOU vigent com a sòl no urbanitzable i  
qualificat com a sistema amb la clau “C.2” (sistema de boscos urbans), recollit en els articles 150 a 
154 de les NNUU del PGOU de Girona: 
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Article 150. Definició 
 
Comprèn les àrees boscoses pròximes a l’àrea urbana, que formen la corona boscosa periurbana, situades 
en relleus topogràfics morfològicament importants, que garanteixen la protecció ambiental de l’àrea urbana, 
la incorporació d’uns espais naturals a la ciutat i configuren la corona verda de la ciutat. L’administració 
pública intervindrà activament per tal de garantir i promocionar les seves funcions mediambientals, d’esplai, 
repòs, esbarjo i lleure per als ciutadans a partir de la conservació i la regeneració de la massa arbòria 
existent o de la seva ampliació en dimensió important. 

Article 151. Titularitat 
 

1. El sòls qualificat com a Boscos podrà ser de titularitat pública o privada. 
2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant els planejaments 

especials que els desenvolupi, els quals actuaran com a títol legitimador de l’expropiació. 
3. Els propietaris d'aquests sòls que es mantinguin de titularitat privada, hauran de complir estrictament 

l'objecte, les funcions i la regulació urbanística establertes en aquestes Normes, planejament especial 
de desenvolupament i legislació sectorial vigent. 

Article 152. Règim general 
 

1. En l'obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs agrícoles, s'observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Especial. 

2. Seran aplicables supletòriament els preceptes que regulen la zona de valor forestal (clau 9), 
restringint els usos admesos al forestal.* 

3. Tanmateix, en tot allò que li sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per la 
legislació sectorial vigent. 

Article 153. Condicions d’ús 
 

1. Ús dominant: forestal. 
2. Usos compatibles: lleure i cultural sempre i quan siguin activitats compatibles amb els objectius del 

parc i complementàries de l’ús d’esbarjo i lleure, i de protecció i promoció de la natura i el medi 
ambient. 

3. Mitjançant un Pla Especial d'iniciativa pública es podran determinar altres usos compatibles vinculats 
amb l'ús dominant agrícola o restringir en determinades àrees els usos compatibles admesos pel Pla 
General. 

 

* Article 283.    Condicions d’ús clau 9 
 

1. Ús dominant: Forestal 
2. Usos compatibles: habitatge rural (també subjectes a condicions específiques: assistencial, cultural, 

restauració, agrícola, extractiu, esportiu) 
3. L'admissió d'altres usos compatibles per mitjà d'un Pla Especial restarà condicionada a la 

consideració d'utilitat pública o d'interès social, sempre que es justifiqui la necessitat d'emplaçar 
aquests usos en el medi forestal sense lesionar el valor específic de la flora i fauna que es vol 
protegir. 
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9. Objectius i criteris del pla especial. Justificació de l’alternativa. 

Antecedents. 
La xarxa d’abastament d’aigua potable a la zona de Palau i Montilivi, s’alimenta des dels dipòsits 
generals de Palau, que tenen una capacitat total de 9.115 m3, situats a l’avinguda de la Creu de 
Palau, a cota +132. La urbanització de la zona alta va fer necessària la construcció d’una estació 
de bombeig, l’any 1978. Aquesta estació agafa l’aigua d’un aljub de 150 m3 de capacitat, situat a 
la mateixa parcel·la que els dipòsits generals, a cota +127 m. El creixement urbanístic de la zona 
ha obligat a diferents ampliacions de la capacitat de bombament, sobretot per assegurar les fortes 
puntes de consum de l’estiu. El funcionament actual de l’estació de bombeig és a pressió 
constant. La consigna de pressió actual és de 39 m.c.a. i per tant la pressió de la xarxa correspon 
a la cota +166 m. La capacitat màxima de bombament, mantenint la pressió de 39 m, és de 228 
m3/hora ( 63,3 l/s) El consum mensual màxim correspon als mesos de juliol i agost. En els darrers 
estius els consums màxims han sobrepassat els increments anuals i en el cas de l’any 2003, de 
característiques climàtiques extremes, el conjunt del juliol ha estat major que el del mes d’agost, 
amb el màxim observat. El consum del dia punta ha anat augmentant al mateix ritme, i també el de 
l’hora punta. El mes de juliol de 2003 ha tingut puntes de 215 m3/hora. 
En la situació actual, en cas d’incendi, amb dos hidrants en funcionament i la resta dels consums 
al 50% de la punta (d’acord amb el que preveu la vigent normativa), el cabal màxim a considerar 
seria de: 227,5 m3/hora, just en el límit de funcionament de les bombes, sense baixada de la 
pressió de consigna. Els equips de bombeig actuals no poden satisfer la totalitat de la punta més 
el cabal dels dos hidrants (335 m3/hora), mantenint la pressió de consigna (baixaria de l’ordre de 
10-12 m). 

Necessitats futures. 
A desgrat dels forts increments anuals ens els darrers anys, degut al fort creixement urbanístic de 
la zona, no es preveu que en el futur les taxes de creixement siguin tant elevades, ja que s’anirà 
arribant a la saturació. S’adopta un creixement mig anual del 4% pels primers 10 anys, i d’un 3% 
pels següents 10 anys; tant pel que respecta als consums anuals com als mensuals i als de punta. 
Es considera que es mantenen els mateixos factors de punta diària i punta horària actuals. 
A la vista de les anteriors previsions, l’estació de bombeig actual és suficient per lliurar a la xarxa 
el volum màxim del dia punta, mantenint les pressions de consigna però no pel subministrament 
en les hores puntes. A l’apartat d’antecedents s’ha vist que les bombes poden aportar, mantenint 
la pressió de consigna, 228 m3/h. Amb la taxa de creixement adoptada, aquest cabal s’assoleix 
l’any 2010. 

Proposta. 
Es preveu la construcció d’un dipòsit regulador, a situar en el sector de Montilivi, a una cota que 
permeti que es puguin omplir durant les hores de baix consum punta. Tot i que el sistema de 
bombeig disposa de l’equip de generació d’electricitat, el nou dipòsit permetrà també la seguretat 
de subministrament en cas d’avaria elèctrica o d’algun dels components del bombeig. 
Per la determinació del volum del dipòsit cal considerar que aquest ha de permetre l’aportació de 
tota l’aigua de la xarxa sobreelevada de Palau-Montilivi, durant un període de 8 hores, que 
corresponen al període màxim d’hores punta en la tarifació elèctrica. Adoptant el valor de la punta 
de futur (2015) s’obté un valor ( 8 x 378 = 3.024 m3), als que hem de sumar la reserva mínima 
contra incendis, que d’acord amb la normativa vigent correspon al cabal de dos hidrants de 100 
mm. durant dues hores (2 x 16,66 x 2 x 3.600/1.000 = 240 m3). El volum total del dipòsit serà de: 
(3.024 + 240 =) 3.264 m3, i s’adopta en valor de 3.500 m3. 
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La solució proposada no afectarà de manera negativa la connectivitat territorial ni disminuirà de 
manera significativa la permeabilitat del sòl. La instal·lació considerarà preferent la integració a 
l’entorn dins les necessitats tècniques. 
 
Totes aquestes consideracions, que deriven en la millora de l’abastament i subministrament 
d’aigua del municipi, justifiquen la necessitat d’ubicació de l’esmentada instal·lació, que 
comportarà la tramitació del present pla especial per possibilitar, amb la incorporació d’usos 
compatibles i amb les condicions necessàries, la instal·lació del nou dipòsit. 
 
El projecte constructiu haurà de contemplar,segons s’indica a les Mesures Correctores de l’EIIP: 

▪ Suavitzar els talussos de desmunt i terraplè del vial d’accés 
▪ Retraçar senderes existents : desbrossar i suavitzar irregularitats 
▪ Possibilitat de retraçar el vial per salvar aflorament de roca 
▪ Sembra de motes del vial 
▪ Tractament del ferm del vial amb formigó rentat i junta c/ 5 metres 
▪ Tancar el perímetre amb tanca cinegètica amb suports de fusta 
▪ Formació de motes de terra plantades amb arbusts davant el dipòsit 
▪ Replantació dels talussos del dipòsit amb arbustives 
▪ Revegetació per sembra o hidrosembra i plantació forestal amb vegetació forestal arbrada 

del lloc en totes les superfícies denudades per l’execució de l’obra. 
▪ Acolorir el paviment de formigó 
▪ Pintar la part visible del dipòsit de color verd caqui o semblant, per integrar-ho a l’entorn 

10. Descripció de l’ordenació. 

Dins d’aquest àmbit es preveu la construcció d’un dipòsit de 3.500 m3 de capacitat i la seva 
connexió a la xarxa d’aigua potable, així com les obres complementàries necessàries com són el 
camí d’accés des de la trama urbana, el tancat del recinte, l’ampliació del sistema de telegestió, el 
sistema d’alimentació elèctrica mitjançant energia solar i, alternativament, la seva connexió a la 
xarxa elèctrica, així com les obres de jardineria i adequació a l’entorn. 
 
El nou dipòsit de regulació s’ubicarà en un terreny situat a la part de la muntanya de Montilivi, en 
la seva vessant orientada a migdia. L’emplaçament queda molt limitat per la cota de solera 
necessària, segons els càlculs de funcionament i, per l’exigència de dues línies de mitja tensió, 
amb les que s’han de mantenir les distàncies de seguretat reglamentades. Per la forma del 
terreny, la part més alta del dipòsit coincidirà amb el terreny en l’extrem nord, mentre que per 
l’extrem sud s’haurà de condicionar el terreny per permetre l’accés de vehicles, mitjançant un nou 
camí a construir, que arribarà a una plataforma situada a la cota +160, des de la que s’accedirà a 
la cambra de claus del dipòsit, que quedarà lleugerament soterrada. El dipòsit tindrà una capacitat 
útil de 3.500 m3, amb una alçada d’aigua de 4,50 m i un diàmetre interior de 31,50 m.  
 
Per bé que és necessària la col·locació del dipòsit en la part alta del turó, es disposarà de forma 
que assoleixi el mínim volum possible. L’edificació del dipòsit correspon a una construcció d’una 
planta, de forma circular amb un petit afegit de cambra d’instal·lacions; aproximadament la meitat 
de l’edificació resta soterrada quedant en situació de planta una petita part, reduint molt 
considerablement el moviment de terres. L’acabat exterior, serà de formigó vist, i a les parts 
aparents es donarà un acabat de color adequat per reduir l’impacte visual (verd mimètic). 
 
L’accés a les instal·lacions sortirà de la plaça quadrada que actualment és el final d’un nou vial, 
construït arran de la urbanització de la U.A. Can Llobet. S’ha escollit un traçat coincidint amb la 
carena, de manera que es redueixi dins el possible el seu impacte visual; per aquest motiu, s’ha 
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projectat amb pendent alt, fugint de desenvolupaments més llargs, que provocaven talls 
importants en el terreny, i podien produir alteracions paisatgístiques. Tots aquells pendents o 
rasants nous generats es resoldran amb talussos enjardinats, de formes, mides i pendents similars 
als existents. 
 
La totalitat dels subministraments es realitzaran pel vial d’accés creat i de forma soterrada. S’hi 
passarà la canonada de connexió d’aigua, la baixada dels desguassos fins al clavegueram 
existent i l’escomesa elèctrica d’emergència. Es contempla també la connexió de dipòsit amb la 
xarxa existent. Aquesta connexió es realitza amb una sola canonada, que discorrerà pel voral del 
nou camí d’accés i connectarà amb la canonada existent, que arriba a la plaça final del carrer en 
curs d’urbanització. Pel mateix camí s’instal·larà una canonada que connectarà els desguassos 
del dipòsit amb el sistema de clavegueram existent a la mateixa plaça. L’equip disposarà del seu 
propi sistema d’alimentació elèctrica ininterrompuda i dels sistema modem-ràdio amb la seva 
corresponent antena. L’energia elèctrica es preveu obtenir-la per aprofitament de l’energia solar, 
amb la instal·lació d’un conjunt de plaques fotovoltaiques que assegurin el funcionament de la 
instal·lació. El sistema estarà format per un conjunt de plaques situat en posició est-oest a ambdós 
costats de la caseta de claus.  El sistema de bateries acumuladores es col·locarà a l’interior de la 
caseta. Així i tot, es preveu la connexió a la xarxa pública de subministrament elèctric, per a casos 
d’emergència, disposant la línia d’alimentació de forma similar a la resta de xarxes de 
subministrament. Les instal·lacions de l’edificació (antenes, plaques…) se situaran de forma 
mimètica i proporcionada amb l’entorn vegetal. 
 
Les lluminàries exteriors seran del tipus de baixa contaminació lumínica instal·lades de forma que 
es redueixi el flux lluminós no dirigit, procurant que no ultrapassi la línia de la carena per evitar els 
possibles contrallums. 
 
El terreny ocupat es tancarà mitjançant una tanca metàl·lica, de reixa cinegètica amb suports de 
fusta, coincidint amb el camí d’accés. Es deixarà una porta metàl·lica. 
 
Es contemplen també les obres d’adequació de la zona afectada amb la reconstrucció dels espais 
alterats; comprèn la plantació d’arbrat (pins, alzines i sureres) i arbust autòcton, així com herba de 
prat als talussos formats per la seva integració i protecció contra l’erosió. 
 
Seguint indicacions dels bombers, el projecte incorporarà 3 hidrants en el camí d’accés amb 
l’objectiu de reduir el risc d’incendi. 

11. Quadre resum de superfícies. 

          m2 % s/àmbit % s/finca 
     
Espais lliures d'edificació    

 vialitat 649,70 22,02% 0,77% 
 ajardinaments 1.484,40 50,32% 1,76% 
  2.134,10 72,34% 2,52% 
     
Ocupació total instal·lació 815,90 27,66% 0,96% 

     
Total àmbit   2.950,00 100,00%  6,01% 

     
Total finca AJ   84.580,00    
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2.NORMATIVA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1. Naturalesa i objecte.   
Aquest document té la consideració de pla especial per la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau-
Montilivi i es redacta per a possibilitar l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura 
del territori pel que fa al reforç de la xarxa d’abastament i subministrament d’aigua, tal com està 
previst en l’article 67.1e de la LUC.   
 

Article 2. Situació i Àmbit 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb part de la finca qualificada de sistema 
de boscos urbans (clau C2). Se situa entre els barris de Montilivi i la Creueta, al puig de Montilivi, 
en una franja entre les cotes 138,50 en el seu enllaç amb la vialitat del sector Can Llobet al sud; i 
la cota 164,4 coronament del futur dipòsit, al nord. 
 
La superfície total de l’àmbit del pla especial és de 2.950,00 m2. 
 

Article 3. Obligatorietat 
Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les disposicions contingudes 
en l’esmentat PGOU i les seves modificacions obliguen al seu compliment per igual tant a 
l’administració com als particulars. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui 
caràcter definitiu o provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les 
disposicions del text refós del PGOU. 
 
 

Article 4. Vigència 
Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, aquest document entrarà en 
vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 100 del 
D 1/2005 del text refós de  la Llei d’Urbanisme. 

 

Article 5. Interpretació  
Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la interpretació del present 
document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus objectius i finalitats. En cas de 
dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i 
espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com la 
documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació de les 
superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 
 
 

Article 6. Determinacions 
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents documents: 
 

1. Memòria 
2. EIIP 
3. Normativa 
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4. Agenda i avaluació econòmico-financera 
5. Plànols  
6. ISA preliminar 

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
Art. 7. Classificació del sòl 
El sòl objecte d’aquest pla especial per la ubicació d’un dipòsit regulador a Palau-Montilivi està 
classificat pel PGOU vigent com a sòl no urbanitzable.  
 

Article 8. Qualificació 
El present pla especial qualifica  l’àmbit de sistema amb la clau “C.2” (sistema de boscos urbans), 
recollit en els articles 150 a 154 de les NNUU del PGOU de Girona. 
 
S’entenen per sistemes els conjunt d’elements d’interès general que són fonamentals per 
assegurar el desenvolupament i funcionament urbà.  
 

El sistema de boscos urbans comprèn les àrees boscoses pròximes a l’àrea urbana, que formen la 
corona boscosa periurbana, situades en relleus topogràfics morfològicament importants, que 
garanteixen la protecció ambiental de l’àrea urbana, la incorporació d’uns espais naturals a la 
ciutat i configuren la corona verda de la ciutat. L’administració pública intervindrà activament per 
tal de garantir i promocionar les seves funcions mediambientals, d’esplai, repòs, esbarjo i lleure 
per als ciutadans a partir de la conservació i la regeneració de la massa arbòria existent o de la 
seva ampliació en dimensió important. 

 

Article 9. Ordenació específica subzona C.2.c. 
El sòl inclòs en l’àmbit d’aquest pla especial s'ordenarà segons les disposicions del sistema de 
boscos urbans (clau C.2)  segons el que disposen els articles 150 a 154 de les normes 
urbanístiques del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, segons els paràmetres 
bàsics grafiats en el plànol 7 – Planejament proposat- d’aquest document i, específicament, en les 
disposicions que, per la nova subclau C.2.c, es detallen a continuació: 
 

Condicions d’ús: 
En el sistema qualificat de C.2.c es podran admetre els següents usos: 
 

▪ Instal·lacions d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament 
▪ Accessos i serveis vinculats 
▪ La resta d’usos admesos pel sistema C.2 

 
Condicions d’edificació: 

 
▪ Ocupació màxima:  segons plànol d’ordenació núm. 7 

el projecte podrà ajustar ampliar l’ocupació en un 10% 
dins l’àmbit del pla especial 

 
▪ ARM:    5m 
▪ Punt d’aplicació de l’ARM: cota més baixa del perímetre (accés):+159,80 

segons plànol d’avantprojecte d’obres 1- Edificació 
proposada 

▪ Implantació:   parcialment soterrat (almenys ½ volum) 
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Condicions d’integració paisatgística i ambiental: 
 

Aquestes condicions emanen de les conclusions de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgísitica 
(EIIP) i de l’informe del Departament de Medi Ambient, resumides en els plànols de l’apartat 3 – 
Criteris d’Integració Paisatgística de l’EIIP. 
El projecte constructiu podrà, justificadament, modificar les solucions constructives proposades per 
altres d’equivalents, sempre d’acord amb les directrius de l’EIIP. 
 

▪ Materials i acabats: 
� coberta:  enjardinada extensiva o col·locació de grava drenant 
� color:   s’acolorirà el paviment de formigó així com la part 

 visible del dipòsit per integrar-lo als colors de 
l’entorn natural 

� accés:   -el traçat i execució s’ajustaran per mantenir els  
afloraments rocosos, sempre i quan això no es 
tradueixi en talussos d’impacte sever 

    -ferm del vial amb formigó rentat i junta c/5 metres 
� replantació talussos: amb arbustives segons plànol 04 “Proposta 

       plantacions” del grup 3 de plànols de l’EIIP 
� revegetació:  amb vegetació arbrada del lloc en totes les 

  superfícies denudades.  
segons plànol 04“Proposta plantacions” del grup  3   
de plànols de l’EIIP 

� restauració camins: es retraçaran els senders existents s/plànol  
 

 
� Línies elèctriques i altres xarxes  obligatòriament soterrades 
 
� el projecte del nou dipòsit ha d’incorporar un annex amb pressupost per a la 

restauració ambiental  
 

 
 

Disposició addicional. 
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al que 
disposa el Pla General d’Ordenació de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, el 28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3654 d’11 de juny de 2002) i el 
seu text refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en 
el DOGC 4618 de 21/04/2006. 
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3. PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÒMICO - FINANCERA 

3.1. Agenda. 

Les obres d’execució d’aquest pla especial es realitzaran en un termini màxim de 2 anys a 
comptar a partir de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General.  

3.2. Avaluació econòmica i financera. 

Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 
En els quadres adjunts s’estimen els costos d’urbanització corresponents a l’àmbit d’aquest 
pla especial: 
 

Estimació Pressupost d'execució material (PEM)      
      
 Estimació costos urbanització i projectes     
      
  Actuació     Totals (€) 
  Dipòsit 3500m3   313.115,54 
  Cambra de claus del dipòsit  43.887,16 
  Camí d'accés al dipòsit  15.860,05 
  Adequació parcel·la dipòsit  15.559,15 
  Instal·lacions   129.898,72 
  Altres   18.934,00 
          
  Subtotal    537.254,62 
      
 Estimació costos restauració ambiental     
      

  Actuació   
Parcials 

(€) Totals (€) 
  Jardineria    
     
   

Subministre i plantació d’alzines, roures 
i pi blanc  3.601,00  

     
   

Subministre i plantació d'herba i matolls 
per adequació de parcel·la 1.056,00  

          
  Subtotal    4.657,00 
      
 Total Pressupost d'execució material (sense IVA)  541.911,62 
 13,00% despeses generals d'empresa (sobre 541.911,62)  70.448,51 
 6,00% Benefici Industrial (sobre 541.911,62)  32.514,70 
      
   Subtotal   644.874,83 
      
 16,00% IVA (sobre 644.874,83)  103.179,97 
      
 Total pressupost construcció del Dipòsit (IVA inclòs)  748.054,80 
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Estimació costos redacció de projectes     
      
 Redacció projecte Dipòsit regulador i direcció d'obra  47.875,50 
 Redacció Pla Especial Dipòsit regulador (IVA inclòs)  15.955,80 
 Redacció EIIP: Estudi d'integracií i Impacte Paisatgístic (IVA inclòs)  2.257,48 
 Redacció ISA: Informe de sostenibilitat ambiental(IVA inclòs)  858,50 
      
      
  TOTAL COSTOS DE LES ACTUACIONS PREVISTES   815.002,08 

 
 
 
 

 
 

3.3. Informe de sostenibilitat econòmica. 

El sòl d’aprofitament de l’àmbit es  destina a usos al servei de la comunitat i suposa un 
benefici social. 
 
La urbanització i adequació de l’àmbit, així com la implantació, manteniment i funcionament 
del dipòsit serà finançat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A. Aquesta despesa 
es justifica a raó del seu benefici social. 
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4. PLÀNOLS  

Plànols Pla Especial 

1. SITUACIÓ 1/5000 
2. PLANEJAMENT VIGENT 1/1000 
3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 1/2000 
4. VISTA AÈRIA 1/2000 
5. TOPOGRÀFIC 1/500 
6. CONQUES VISUALS                                                                  ------- 
7. PLANEJAMENT PROPOSAT 1/1000 

                                                       8a.     VIALITAT – PLANTA 1/500 
                                                       8b.     VIALITAT – SECCIONS 1/300-1/500 

9. INTEGRACIÓ A L’ENTORN                                                          -------  
 

Plànols Annex: Avantprojecte d’obres 

 
1. EDIFICACIÓ PROPOSADA 1/200 
2. XARXES INSTAL·LACIONS EXISTENTS 1/500 
3. XARXES INSTAL·LACIONS PROPOSADES 1/500 

 

 

ANNEX 1. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

ANNEX 2. INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
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