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(... en un tres i no res em trobava a les Pedreres, enmig d’aquelles enormes esvorancs del terreny 

que semblaven catedrals a mig fer, amb les parets daurades i les voltes de cel blau. Contemplava els 
picapedrers que treballaven pacients a l’ombra d’unes acàcies, com músics d’una orquestra que 

desvetllessin amb estranys instruments la rítmica sonoritat de la muntanya. Veia la pedra llisa i grisa, 
tallada en peces rectangulars, i em sorprenia de la rara perfecció que assolien aquells homes 

incansables. Després baixava a la ciutat a comprovar que sí, que tot ella havia estat bastida amb 
aquella pedra. (Narcís-Jordi, 1982) 

 

 
 
 

MEMÒRIA  
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MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.- INTRODUCCIÓ  
El present document conté la memòria del Pla Especial del Parc de les Pedreres de 

Girona, on s’hi formulen les propostes per a l’ordenació i delimitació dels diferents usos i 
activitats dins d’aquest àmbit dels espais oberts de la muntanya de les Pedreres. 

 
L’àmbit d’aquest Pla Especial ve definit en el Pla General d’Ordenació Urbana del 

municipi, i està delimitat al nord pel Barri Vell i el barri de Torre Gironella, al sud per la 
carretera de Sant Feliu, el cementiri, i el barri de Font de la Pólvora, a l’oest pel barri de les 
Pedreres i de Vista Alegre, i a l’est pel camí del Calvari fins a la Font de la Pólvora passant 
pels polvorins i el límit del PEIN de les Gavarres. 

 
 

2.- PROMOTOR I REDACTOR  
L’elaboració d’aquests treballs es fa per encàrrec de l’Ajuntament de Girona a l’empresa 

LAND URBANISME i PROJECTES SLP, i es realitza per l’equip dirigit per Esteve Corominas 
i Noguera/arq., amb la col·laboració de Joan Carles i Roqué /arq. i Jaume Aumatell Colom 
arq. tècnic, pel que fa al planejament urbanístic, i amb la col·laboració de Ramon Fortià i 
Rius/biòleg  pels treballs d’assessoria mediambiental.  

El document incorpora els estudis ja realitzats per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
(UMAT) de l’ajuntament, com a estudis preliminars d’aquest Pla especial, i la memòria social 
elaborada pels serveis socials del mateix ajuntament..  

 
 

3.- OBJECTE DEL PLA ESPECIAL  
D’acord amb els objectius del Pla General, aquest Pla especial pretén recuperar i posar 

en valor com a espais lliures per a l’ús ciutadà, tot aquest àmbit de la muntanya de les 
Pedreres molt proper a l’àrea urbana, que forma part intrínseca de la història de la ciutat i 
que actualment es un paisatge oblidat en els darreres del casc històric. 

L’objecte del Pla Especial es fixar l’ordenació i la delimitació de les diferents activitats i 
usos, per a facilitar aquesta utilització i gaudi ciutadà, així com efectuar les propostes per a 
la seva recuperació ambiental i millora paisatgística.  

 
El Pla, s’emmarca dins els objectius i propostes del Pla General, que incorpora tot aquest 

àmbit com a espais lliures del cinturó verd de la ciutat, fixant-ne els següents objectius per 
aquest Pla Especial del Parc de les Pedreres: 

 
a. Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància ecològica: 

- com a gran peça verda per a la ciutat. 
- com a filtre envers l’àrea del PEIN i per a garantir la conservació de l’àrea protegida. 
- com a corredor i connector entre les peces verdes de la ciutat. 

b. Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància paisatgística: 
- com a porta de les Gavarres. 
- com a peça essencial per a definir la silueta de la ciutat. 
- com a espai lliure públic. 

c. Restauració d’aquesta zona com a parc públic garantint: 
- el control de l’activitat humana que s’hi realitzi 
- la recuperació de les antigues àrees d’extracció de pedra de Girona per a que formin 

part integrada del parc 
- l’ordenació de la xarxa de camins i carreteres 
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- l’existència d’equipaments lligats al funcionament del parc (punt d’informació per a 
l’àrea de protecció de les Gavarres, serveis…) 

- la regulació de les edificacions il·legals existents, enderroc de barraques, i eradicació 
d’usos marginals que degraden el paisatge 

- la revegetació forestal 
- la regulació a nivell normatiu del tipus d’edificacions, elements auxiliars, materials de 
construcció i tipus de tanques. 

 
Tot i que el Pla General parla de recuperar aquest àmbit com a espais lliures de la ciutat, 

s’ha d’entendre en aquest cas, que la finalitat serà la d’ordenar tot aquest àmbit com a 
espais oberts per a la ciutat, una part dels quals es destinaran a parc urbà d’ús públic, però 
que la resta de terrenys poden compaginar la titularitat i l’ús privat. 

 
 

4.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT i EDIFICACIONS EXISTENTS  
L’àmbit que abasta aquest Pla especial te una superfície total de 899.629,76 m2 (90has.). 

L’estratègica situació de la muntanya de les Pedreres amb relació a la ciutat, ha comportat 
que una part important de la propietat d’aquests terrenys siguin de propietat pública.  

Els terrenys de la part alta de la carena, en altra temps d’interès militar estratègic al igual 
que la muntanya de Montjuïc, varen romandre de propietat del Ministeri de l’Exèrcit fins a 
principis dels any 80 (S.XX), que van esser traspassats a propietat de l’Ajuntament de 
Girona.  

L’any 1966 el ministeri va treure a subhasta els terrenys de la muntanya de Montjuïc, i en 
els anys següents va eradicar les barraques allà existents amb la construcció dels 
habitatges de Font de la Pólvora, que van acollir la major part de les famílies procedents de 
Montjuïc, encara que una petita part d’aquestes famílies es va reinstal·lar als terrenys 
públics de la muntanya de les Pedreres. L’any 1981, el Ministeri de Defensa va cedir els 
terrenys de la muntanya de les Pedreres a l’Ajuntament, el que va permetre entre altres 
qüestions, regularitzar la situació del barri de Torre Gironella. 

 
L’Ajuntament disposa en l’actualitat, de 424.017 m2 de terrenys en propietat, que 

corresponen a un percentatge del 47,11% de propietat pública de la superfície total de 
l’àmbit. La propietat de l’ajuntament correspon bàsicament als terrenys de la carena, ocupats 
en part per les edificacions il·legals i les famílies que les ocupen des dels anys 70, i que es 
detallen en la memòria social que acompanya a aquest Pla especial, i als que s’han de 
sumar els terrenys situats entre aquesta carena i el barri de Font de la Pólvora, i els terrenys 
situats a la part baixa, propers al carrer dels Caputxins. A aquests terrenys de propietat 
pública, cal sumar-hi també les petites finques disperses que l’ajuntament ha adquirit al llarg 
dels darrers anys. L’estructura de la propietat i la ubicació de totes aquestes finques es 
mostra en el plànol 04 “Edificacions existents i estructura de la propietat”. 

Dins els terrenys de propietat pública, a més de les edificacions il·legals esmentades 
anteriorment, es troben les edificacions de les antigues restes de les fortificacions militars, i 
la torre de telecomunicacions de Telefónica, situada en el punt més elevat de la carena. 

 
Dins la resta de terrenys de propietat privada, si troben diversos habitatges i antigues 

edificacions i coberts en desús, que s’identifiquen i es grafien també en el plànol 04 
“Edificacions existents i estructura de la propietat”. Dintre d’aquestes edificacions, 
s’identifiquen 4 antigues masies, Cal Carboner, Can Batlletines, Les Rohigues, i Ca la Pilar, 
a les que s’han d’afegir fins a 18 edificacions residencials més, que es descriuen en el 
Catàleg de masies i cases rurals que acompanya aquest Pla especial. 
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5.- EL BARRI DE LES PEDRERES i GIRONA  
El barri de Les Pedreres s’explica en paral·lel al naixement de la ciutat de Girona, ja que 

allà on avui són les ruïnes de la Torre Gironella, diuen els historiadors que va començar a 
aixecar-se la ciutat. Aquest punt estratègic de la muntanya, va donar pas al nucli habitat 
original que es va situar en aquestes cotes mes baixes de la muntanya, mentre que la part 
més elevada de la mateixa, es convertia en el punt de mira i de defensa estratègica de la 
ciutat. 

La muntanya de les Pedreres juntament amb el veí turó de Montjuïc han estat fins el 
S.XIX, l’emplaçament dels recintes militars per a la defensa de la ciutat. La seva posició i 
morfologia, va fer que al llarg de molts anys fos valorada per aquesta funció defensiva, 
creant al llarg de la seva carena, un paisatge de fortificacions, polvorins, i altres instal·lacions 
militars. 

 

 

 
 
Per contra, en la part baixa i acompanyant la construcció de la ciutat, la muntanya va 

aportar la pedra necessària per a construir la ciutat. L’espai és una gran muntanya de pedra 
que des de ben antic ha estat explotada per anar aixecant l’estructura de la ciutat, bastint els 
edificis i les muralles, a partir de les canteres de “pedra de Girona”, una roca calcària 
nummulítica d’un color gris blavós.  

Avui dia només queden dues petites pedreres dedicades bàsicament a usos constructius 
ornamentals, ja que l’aparició de diferents materials per la construcció n’ha substituït l’ús. 
Són la pedrera Anglada i la pedrera Solés, situades una al costat de l’altra al marge superior 
del carrer Bellavista.  

 
La muntanya i les seves pedreres van ocupar un paper molt important en la construcció 

de la ciutat fins als finals del S.XIX.  Al llarg del segle XX la ciutat s’expandeix cap als 
terrenys planers situats a l’oest de la ciutat històrica, que han quedat a l’abast per l’enderroc 
de la muralla, i quedant cada vegada més arraconat l’espai de les Pedreres.  

 
En els processos migratoris que van seguir a la reindustrialització dels anys 50, s’ocupen 

part dels terrenys públics propietat del “Ministerio de Defensa” per nombroses barraques 
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d’autoconstrucció. A l’actual barri de Torre Gironella i a la zona de les Pedreres hi van anar a 
parar moltes famílies nouvingudes.  

A l’any 1957 hi havia 129 barraques, que van passar en 10 anys a 438 edificacions no 
regulades. El fenomen va ser exponencial i en l’època de màxima ocupació hi vivien entre la 
zona de Torre Gironella i Alfons XII unes 1.650 persones (Fabre, 1986). Els processos 
d’integració per part de l’Ajuntament i de les entitats competents, van permetre anar 
regularitzant la situació. Actualment es comptabilitzen unes 35 unitats familiars i cap a 150 
persones vivint en terrenys públics en situació de precarietat. 

 
El procés d’ocupació il·legal va anar paral·lel a l’abandó d’aquest indret per part de la gent 

que hi anava a passejar, que va començar a desfer el camí, deixant-lo sense vianants. 
 
 

6.- ANÀLISI TERRITORIAL I AMBIENTAL 
Per a poder analitzar l’àmbit del Pla Especial, ens centrarem en tres aspectes principals, 

l’anàlisi territorial, el social i l’urbanístic.  
Per a iniciar l’anàlisi territorial i ambiental és important assumir la forma del territori com a 

principal criteri d’ordenació, i veure quins són els principals requeriments ambientals que ens 
permetran definir les propostes del Pla, atenent especialment als espais naturals d’interès 
rellevant, al paisatge de l’agricultura, als corredors ecològics, a l’ordenació dels recursos 
naturals i als usos públics, entre d’altres.  

Iniciarem aquesta anàlisi amb una descripció de l’àmbit territorial del Pla per tal de 
caracteritzar el territori i els aspectes ambientalment més rellevants que se’n deriven. 

 
6.1.- ANÀLISI AMBIENTAL 

El marc físic 
L’àmbit del PE de les Pedreres que s’analitza en aquest document esdevé l’extrem més 

occidental del massís de les Gavarres, ja en contacte aquest serral amb la ciutat de Girona. 
Es tracta d’una zona de relleu que abraça part dels sectors de les Pedreres, els Caputxins, 
la Torre Gironella i la Font de la Pólvora, i que geogràficament se situa entre la vall de Sant 
Daniel i el riu Galligants, al Nord, i el congost de l’Onyar, amb els barris del Carme i Vista 
Alegre, al Sud. 

Des del punt de vista geològic, la zona és conformada al costat de llevant per argiles 
roges, gresos i canals de bretxes, i que més enllà de l’àmbit han posat nom al popular barri 
gironí de Vila-roja. Tanmateix al costat de ponent –abastant els sectors culminals de l’espai i 
fins arribar al seu límit occidental– hi trobem materials de l’Eocè que es corresponen amb 
calcàries bioclàsiques grises. Aquestes últimes presenten en el seu tram superior abundants 
nummulits, equinoderms i mol·luscs, que de forma tradicional han donat lloc a la prou 
coneguda “pedra de Girona”, tan utilitzada amb finalitats ornamentals. 

 
Respecte a la topografia, aquesta és extremadament variable, amb pronunciats pendents 

que clarament s’imposen a les zones planes gairebé inexistents. Així doncs, la cota oscil·la 
entre els prop de 75 m que trobem junt a la carretera de Sant Feliu –en la perllongació del 
carrer del Carme– i els 190 m del capdamunt de la muntanya de les Pedreres. Enmig 
d’aquest paisatge tan accidentat i sinuós, les línies de drenatge s’estructuren arreu, malgrat 
que únicament adquireix una certa rellevància aquella que discorre pel fondal a llevant de la 
Font de la Pólvora i que tributa directament al riu Onyar. 

 
Ja per últim i pel que fa al clima, la zona s’emmarca dins la gran macroregió mediterrània, 

si bé amb una singular tendència humitosa i influenciat per l’efecte de pantalla de la 
serralada Tranversal i pels vents també humits que circulen per la vall del Ter. En aquest 
sentit, la pluviositat se situa al voltant dels 800 mm anuals, amb cap mes de l’estiu on les 
precipitacions baixin per sota dels 40 mm. 
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El medi natural 
El medi natural, i molt especialment la seva coberta vegetal, es troba condicionat de totes 

totes, per la secular activitat humana que el sector ha patit, i que ha modificat un paisatge 
que climàticament hauríem de situar dins el que és el domini de l’alzinar i la sureda. 

 
Si bé en un principi és l’activitat agrària la que artigà les antigues forests, més tard fou 

una intensa ocupació del sòl per habitatges i tota mena d’activitats fruit de la seva posició 
periurbana qui modelà el paisatge de la zona, bé que amb altres transformacions prou 
radicals resultat de l’explotació de les pedreres –les quals, a l’ensems, han donat nom a una 
gran part de l’àmbit. Els incendis, sempre recurrents, han acabat per condicionar un mantell 
vegetal en el qual les brolles i les coníferes –en tant que estadis de la successió natural– hi 
tenen avui en dia una major presència. 

 
El resultat de tot això són unes comunitats vegetals sovint transitòries, que evolucionen 

espontàniament arreu de l’àmbit llevat de petits sectors aterrassats que es lliuren al cultiu de 
l’horta. El mosaic que en resulta, doncs, és del tot heterogeni, amb prats herbacis, pradells 
xeròfils, brolles calcícoles, bardisses, garrigues, màquies, pinedes, bosquetons d’alzines i 
pins, suredes mixtes i altres formacions arbrades, sempre amb un component important 
d’espècies al·lòctones que fins i tot acaben essent dominants en determinats sectors. 

 
Així, als prats herbacis i als llistonars hi trobem plantes com el dàctil (Dactylis glomerata), 

el plantatge de fulla estreta (Plantago lanceolata), el fenc bord (Trifolium angustifolium), 
l’àster (Aster pilosus), el trèvol pudent (Psoralea bituminosa), la càlcida blanca (Galactites 
tomentosa), la farigola (Thymus vulgaris) o el llistó (Brachypodium retusum), entre altres 
espècies d’anuals. 

 

 
La major part de l’àmbit és ocupat per un mosaic de prats xeròfils i màquies resultat de la 

colonització d’antigues feixes, amb les pinàcies com a elements arbrats més destacables. 
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Als ambients de bardisses, brolles, garrigues i màquies, resultat de l’abandonament 
d’antigues activitats agràries o de la degradació per raons diverses de les comunitats 
primigènies, s’hi fan una gran varietat d’espècies com a conseqüència dels diferents estadis 
evolutius i de maduresa d’aquestes formacions. Es tracta de l’estepa negra (Cistus 
monspeliensis), el cap d’ase (Lavandula stoechas), la ginesta (Spartium junceum), el romaní 
(Rosmarinus officinalis),  el garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), 
l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’aranyoner (Prunus 
spinosa), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), el marfull (Viburnum tinus), el bruc 
boal (Erica arborea), el bruc d’hivern (Erica multiflora), la lleteresa (Euphorbia characias), el 
matapoll (Daphne gnidium), l’argelaga (Genista scorpius), la gatosa (Ulex parviflorus), 
l’esparraguera (Asparagus acutifolius), la roja (Rubia peregrina), l’arítjol (Smilax aspera), 
l’heura (Hedera helix), el lligabosc (Lonicera implexa), el roser (Rosa sp.), l’espinavessa 
(Paliurus spina-christi) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius), entre d’altres. Al bell mig d’aquesta 
vegetació baixa o de mitjana alçada, hi destaquen sovint aquí i allà els elements arbrats, 
entre els que hi podem esmentar l’olivera (Olea europaea), el pi blanc (Pinus halepensis) i el 
pinyer (Pinus pinea), aquests dos últims conformant en ocasions clapades poc o molt  
extenses. 

 
Als ambients d’aspecte més forestat, i a banda de les pinàcies gairebé omnipresents, cal 

destacar la presència del suro (Quercus suber), l’alzina (Q. ilex), el roure martinenc (Q. 
humilis), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i l’om (Ulmus minor). Com a espècies 
destacables que completen aquests ambients boscans més humitosos cal fer esment del 
galzeran (Ruscus aculeatus), l’arboç (Arbutus unedo), l’avellaner (Corylus avellana) i el llorer 
(Laurus nobilis). 

 
Els suros (Quercus suber) es reparteixen de manera escadussera però representativa per 

bona part de l’àmbit, fidel testimoni del que havia estat la comunitat forestal primigènia. 
 
Ja per últim, relacionem aquelles espècies de caràcter al·lòcton que amb més o menys 

èxit han colonitzat l’àmbit. Entre aquestes el lledoner (Celtis australis), el garrofer (Ceratoria 
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siliqua), el xiprer (Cupressus sempervirens), la mimosa (Mimosa dealbata) o diferents 
fruiters entre aquelles ja naturalitzades o que poden ser mantingudes en paisatges futurs. 
Tanmateix citem la robínia (Robinia pseudoacacia), l’ailant (Ailanthus altissima), l’eucaliptus 
(Eucalyptus globulus), l’acàcia de tres espines (Gleditsia triacanthos), la canya (Arundo 
donax), la figuera de moro (Opuntia sp.), l’atzavara (Agave sp.) o la yuca (Yucca sp.) com a 
espècies a erradicar. 

 
En allò que fa a la fauna, la zona es caracteritza per la presència d’espècies tant de 

caràcter mediterrani com de l’element eurosiberià, d’acord amb la seva situació 
biogeogràfica i els condicionants climàtics locals. Així doncs, assenyalem en el grup dels 
amfibis i els rèptils la salamandra (Salamandra salamandra), el tòtil granoter (Discoglossus 
galganoi), el tòtil comú (Alytes obstetricans), el gripau comú (Bufo bufo) i el gripau corredor 
(B. calamita), el dragó comú (Tarentola mauritanica), el sargantaner gros (Psammodromus 
algirus), el llargandaix comú (Timon lepidus), la sargantana comuna (Podarcis hispanica), el 
vidriol (Anguis fragilis) i les serps verda (Malpolon mospessulanus) i d’escala (Elaphe 
scalaris). 

 
Pel que fa a les aus, hi són ben presents aus boscanes i de l’ecotó conreu-forest com ara 

el tudó (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), el cucut (Cuculus canorus), la 
puput (Upupa epops), el picot (Picus viridis), el cargolet (Troglodytes troglodytes), el pit-roig 
(Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la merla (Turdus merula), el tord 
(T. philomelos), la bosqueta (Hippolais polyglotta), els tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) 
i capnegre (S. melanocephala), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita), el bruel (Regulus 
ignicapillus), les mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus), petita (Parus ater), 
carbonera (P. major) i blava (Cyanistes caeruleus), el raspinell (Certhia brachydactyla), el 
gaig (Garrulus glandarius) i el gafarró (Serinus serinus). 

 
A les zones més obertes, esmentem-hi el bitxac comú (Saxicola torquata), la garsa (Pica 

pica), el pardal comú (Passer domesticus), el pinsà comú (Fringilla coelebs), el verdum 
(Carduelis chloris), la cardina (C. carduelis), a banda del falciot (Apus apus) i les orenetes 
vulgar (Hirundo rustica) i cuablanca (Delichon urbica) que voleien constantment pels aires. 
També entre els ocells i pel que fa als rapinyaires –sempre més escassos–, el lloc és apte 
per l’esparver (Accipiter nisus), l’aligot (Buteo buteo), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el 
xot (Otus scops), el mussol comú (Athene noctua) i el gamarús (Strix aluco). 
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El xoriguer comú (Falco tinnunculus) és un petit rapinyaire que caça sovint als espais 
oberts i amb vegetació baixa del sector. 

 
Ja per últim i respecte als mamífers, cal assenyalar la presència d’animals com el ratolí 

de bosc (Apodemus sylvaticus), la musaranya comuna (Crocidura russula), la guilla (Vulpes 
vulpes), el senglar (Sus scrofa), la mostela (Mustela nivalis), la fagina (Martes foina), el gat 
mesquer (Genetta genetta), el rat-penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) i la 
rata pinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus). 

 
 
La connectivitat ecològica 
El sector dels Caputxins-les Pedreres que aquí s’analitza esdevé l’extrem occidental de 

les Gavarres, ja en contacte aquest massís amb la ciutat de Girona. Més enllà, doncs, la 
ciutat s’escampa pel pla, a la riba dels rius Ter i Onyar. El nostre àmbit, doncs, no té 
continuïtat amb altres sistemes o entorns naturals pel costat de ponent, sinó que representa 
l’acostament d’un espai de reconeguts valors ambientals fins les mateixes portes de la 
capital. 

 
Així, la zona no és punt d’enllaç entre dues estacions, tal vegada convertida en destí final 

de tots aquells elements que campen per les Gavarres i es proposen atansar-se fins la 
ciutat. La funcionalitat, encara que ho pugui semblar, no és pas menor, ja que ens permet 
visualitzar d’una forma o altra bona part dels elements naturals que se situen més enllà dels 
carrers i l’avalot urbà. 

 
És en aquest sentit que es fa oportú repensar acuradament el paisatge en l’àmbit del Pla 

especial, de manera que permeti la passejada i un fàcil accés a aquells racons més 
rellevants, però que a la vegada ens mostri un gradació entre els paisatges naturals i 
d’estructuració espontània i aquells altres de caire més ordenat propis dels jardins urbans. 
És en aquesta conjuminació d’interessos que la zona farà la seva funció connectiva i 
possibilitarà l’abraçada del massís gavarrenc amb la gran muntanya que corona la ciutat. 
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El sector dels Caputxins-les Pedreres fineix on comencen els carrers de Girona, fet que 

obre la possibilitat d’amunionar força dels valors del massís de les Gavarres amb l’estructura 
de la pròpia ciutat. 

 
 

5.2.- ANÀLISI PAISATGÍSTIC 
El paisatge actual 
L’àmbit del Pla especial que ara es tracta encaixa de ple dins d’aquells espais que hom 

defineix com a periurbans, intersticials o de transició entre les àrees urbanes i els ambients 
agrícoles o forestals, en els quals el fet urbà s’hi acostuma a fer evident però a l’hora hi 
resisteixen encara elements més tradicionals o vinculats al sector primari. Davant d’aquestes 
situacions, l’escenari resultant acostuma a ser un espai a mig camí entre ambdues realitats, 
en el qual l’entorn urbà ens mostra la seva cara menys amable en forma de perímetres 
degradats i tota mena d’actuacions discordants, i tanmateix el paisatge agroforestal i de 
desenvolupament espontani evidencia un caràcter residual –o si més no desidiós– o d’espai 
a l’expectativa. 

 
En el cas que aquí ens ocupa això es veu afavorit per la proximitat d’una gran ciutat com 

és Girona i per la presència immediata de sectors urbanísticament consolidats. Els conreus 
–aquí estructurats en feixes–, com en bona part del territori periurbà, han quedat ermats o 
bé es lliuren al cultiu de l’horta per a l’autoconsum, mentre que els boscos s’omplen de 
deixalles i andròmines fruit de la indolència i del saber-se espais de futur incert. Així doncs, 
si bé una vista a vol d’ocell ens pot arribar a presentar una zona amb bones qualitats 
ambientals, una anàlisi de gra fi tanmateix ens descobreix un paisatge desendreçat i 
relativament banal, amb unes comunitats naturals força desestructurades. 

 
En tot cas, la manca d’una activitat agrària o forestal en la major part de l’àmbit així com 

la congelació del fet urbanístic i de l’ocupació del sòl per a habitatges, fa que encara avui en 
dia les comunitats naturals de desenvolupament espontani maldin per ocupar de nou els 
seus antics dominis, i que el potencial de recuperació sigui significatiu a partir d’una estricta 
regulació dels usos, d’endreça del territori i de gestió dels hàbitats preexistents. 
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Nombroses construccions de dubtosa legalitat urbanística i escassa integració escènica 

s’escampen arreu de l’àmbit. Tant la pròpia ocupació del sòl com les activitats que al seu 
voltant s’hi desenvolupen, condicionen de totes totes el paisatge de la zona. 

 
Les unitats de paisatge que es preveuen 
Atenent el paisatge i marc escènic actual, el grau de transformació de les comunitats 

naturals preexistents, les possibilitats d’ús i recuperació, així com la capacitat de càrrega, 
hom defineix les unitats de paisatge que es preveuen en el si de l’àmbit del Pla especial de 
les Pedreres. Vegem-les: 

 
 

• Les feixes agrícoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisatge esglaonat tot aprofitant els pendents, estructurat a partir de parets de pedra 

seca o també amb marges nus fixats per tanques vegetals. Les diferents terrasses es 
lliuraran al cultiu de l’horta, l’olivera o els arbres fruiters, si bé també es poden mantenir com 
a espais diàfans amb finalitats de lleure. 

 
Els elements arbrats, a banda dels de cultiu, seran també el lledoner (Celtis australis), el 

freixe (Fraxinus angustifolia), l’alzina (Quercus ilex), el suro (Quercus suber), el roure 
martinenc (Quercus humilis) i l’om (Ulmus minor). Tanmateix a les tanques vegetades entre 
feixes s’hi promouran especialment a l’estrat arbustiu l’arç blanc (Crataegus monogyna), el 
roser (Rosa sp.), l’aranyoner (Prunus spinosa), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’avellaner 
(Corylus avellana) i l’espinavessa (Paliurus spina-christi). 

 
Les construccions admeses seran aquelles d’un cert valor arquitectònic o tradicional que 

es vinculin a l’existència de les feixes, o bé les de petita mida i que serveixin de suport a 
l’activitat d’horta –bé que amb una estricta regulació tant en les dimensions com en els 
materials emprats. 
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• Els prats herbacis o xeròfils 

Espais oberts poc o molt humitosos o de naturalesa xeròfila, sempre segons l’orientació i 
les característiques edàfiques del sector. En tot cas es tractarà d’indrets en els quals el 
trànsit a peu hi serà permès i fins i tot facilitat. Malgrat el seu caràcter diàfan, s’hi admetran 
els retalls de garriga i altra vegetació arbustiva, així com elements arbrats aquí i allà que 
amb prou feines arribaran a conformar bosquetons. Es tractarà, segons els casos, de 
l’olivera (Olea europaea), el lledoner (Celtis australis), tots els fruiters, el garrofer (Ceratoria 
siliqua), el roure martinenc (Quercus humilis), l’alzina (Q. ilex), l’aladern (Rhamnus 
alaternus), el freixe (Fraxinus angustifolia) i les pinàcies. 

 
 

• Les garrigues i màquies 

Zones dominades per la vegetació arbustiva característica de les brolles, les garrigues o 
les màquies, sempre segons el grau de maduresa de la comunitat. La composició florística 
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tindrà doncs també una important variabilitat, tot i que el garric (Quercus coccifera), el 
llentiscle (Pistacia lentiscus) i l’aladern (Rhamnus alaternus) seran de ben segur els més 
àmpliament representats. Pel que fa a l’estrat arbori, aquest serà més aviat escàs, 
bàsicament representat per l’olivera (Olea europaea), el pi blanc (Pinus halepensis) i el pi 
pinyer (P. pinea), aquests dos últims només si es tracta d’exemplars aïllats, un aquí, l’altre 
allà. Arbres testimoni de la comunitat primigènia com són l’alzina (Quercus ilex), el suro (Q. 
suber) o el roure martinenc (Q. humilis) també hi seran ben trobats. 

 
Atès que l’objectiu de gestió d’aquest paisatge ha de ser la recreació i manteniment de 

les comunitats naturals, el recorregut a peu pel seu bell mig només s’hi admetrà de manera 
controlada per petits camins i senders especialment habilitats. 

 
 

• Els boscos 

 
Zones en les quals el principal objectiu de gestió serà el manteniment, la potenciació i la 

millora de l’ecosistema forestal. En aquest sentit, es consideraran sectors en els que a hores 
d’ara aquesta comunitat ja sigui la característica, així com també aquells altres en els que –
malgrat trobar-nos en estadis incipients de la successió natural– hom desitgi l’evolució cap a 
aquesta mena de tipologia paisatgística. 

 
Idealment, el paisatge previst serà el bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines (Q. 

ilex), bé que amb presència d’altres espècies autòctones com el roure martinenc (Q. 
humilis), l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea 
europaea) i el lledoner (Celtis australis) també hi seran admesos. Pel que fa als pins, només 
s’hi mantindrà el pi pinyer (Pinus pinea), sempre i quan es tracti d’exemplars de grans 
dimensions. 

 
Respecte a l’ús públic, únicament s’hi admetrà el passeig, orientant tothora els fluxes per 

aquells camins i senders especialment condicionats amb aquest fi.  
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7.- ANÀLISI SOCIAL  
La situació de la muntanya de Les Pedreres tant propera a la ciutat, hauria comportat 

probablement una ocupació i una explotació agrícola intensiva de la seva falda sud-oest de 
pendent suau i ben orientada. No obstant la seva funció militar estratègica per la defensa de 
la ciutat va comportar una submissió total d’aquest indret a les necessitats militars, amb la 
destrucció repetida dels habitatges i masies instal·lades en el mateix. Únicament podem 
reconèixer dins d’aquest àmbit, quatre masies o cases rurals reconstruïdes en el seu lloc, 
Cal Carboner, Can Batlletines, Ca la Pilar i Les Rohigues, amb una explotació agrícola 
pràcticament inexistent, però reconeixible a través de les antigues feixes i murs de pedra 
que condicionaven per aquest ús els terrenys de la falda de la muntanya.  

 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, durant els processos migratoris que van seguir a la 

reindustrialització dels anys 50, es van ocupar part dels terrenys públics propietat del 
“Ministerio de Defensa” per nombrosos habitatges d’autoconstrucció, ocupant l’actual barri 
de Torre Gironella i a la zona alta de la muntanya de les Pedreres. 

Aquesta ocupació per construccions amb deficiències i fora de la legalitat s’ha perllongat 
en el temps fins a dia d’avui. Tot i que el nombre de persones ha disminuït respecte a les 
1.650 que hi havien viscut en el seu moment àlgid. 

 
Aquest es l’últim reducte de barraques de Girona, i la previsió des de fa anys dels 

diferents consistoris municipals, ha estat la de resoldre aquest problema social amb el 
reallotjament de les famílies que hi habiten. El inventari detallat de les edificacions existents i 
les persones que hi habiten, s’especifica en la memòria social que s’adjunta, i la seva 
actualització es farà en el programa específic que realitzarà l’Ajuntament, per al 
reallotjament de les famílies i l’eradicació de les barraques i edificacions il·legals situades 
sobre els terrenys públics. 

  
 

 
 
 

7.1.- HABITATGES I POBLACIÓ EXISTENT.  
Actualment hi ha 202 persones en 71 habitatges que viuen en l’àmbit d’aquest Pla 

Especial, dels quals 59 habitatges amb un total de 139 persones estan situats sobre terreny 
de propietat pública de l’ajuntament. La casuística d’aquesta gent és molt dispar. Des de 
persones empadronades en una masia on l’edificació té serveis i condicions per a 
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l’habitabilitat, fins a persones que no estan empadronades i que viuen en construccions amb 
deficients serveis urbanístic, sense condicions d’habitabilitat, ni permisos municipals, i/o en 
construccions il·legals sobre terrenys de titularitat pública.  

 
Dels 71 habitatges, segons l’estudi fet durant el febrer de 2006 per la UMAT i que 

s’incorpora com annex en aquest Pla Especial, 43 habitatges estan en perfecte estat o tenen 
alguna petita mancança fàcilment corregible. Mentre que els 28 habitatges restants estan 
entre els habitatges amb deficiències notables i les barraques que no poden ser 
considerades com a habitatges.  

 
El resum d’aquests habitatges existents amb l’estat de les edificacions, i segons estiguin 

ubicats damunt de terrenys de titularitat pública o privada, s’especifica en el quadre següent: 
 

Ubicació Nº Habitatges Estat dels habitatges
  Terr. Públics Terr. Privat Bo Regular Dolent 
Caputxins 1 28 1 14 8 7 
Caputxins 2 4 8 7 2 3 
Caputxins 3 0 17 13 2 2 
Caputxins 4 1 10 9 0 2 
Torre Afons XII 1 0 0 0 1 
Torre Telecomunicacions 1 0 0 0 1 
 35 36 43 12 16 

 
Tal com es pot veure a la taula i en el plànol adjunt, la major part dels habitatges o 

construccions habitades sobre terrenys públics corresponen a l’àmbit Caputxins 1, coincidint 
amb la part més elevada de l’àmbit de la muntanya de les Pedreres.  

En el plànol informatiu 04 Edificacions existents i estructura de la propietat, es localitzen 
les edificacions existents, el seu ús i estat d’ocupació, i el règim de titularitat del terreny a on 
s’ubiquen.   
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7.2.- ACTIVITAT ECONÒMICA 
Les antigues pedreres de Girona estan avui en dia totes abandonades, i no n’hi ha cap 

que continuï amb l’extracció de pedra. A la pedrera Anglada, i la pedrera Solés s’hi treballa 
però no com a extracció de mineral, sinó de transformació i distribució de marbres. Per tant 
l’extracció de material de les muntanyes ja forma part de la història de la ciutat. 

 
Actualment les dues úniques activitats econòmiques que s’hi produeixen són el cultiu 

agrari, bàsicament d’horta, que es produeix al llarg de les feixes; tot i que encara n’hi ha 
moltes que estan abandonades. I l’altre activitat que s’hi duu a terme és la cria de cavalls 
que es concentra en la part més elevada on hi ha les construccions sobre sòl públic. 

 
 

7.3.- PROBLEMÀTICA SOCIAL 
L’ocupació de barraques i tota mena d’edificacions en precari, sobre uns terrenys del 

Ministeri de Defensa que van ésser cedits posteriorment a l’Ajuntament, van conformar dos 
àrees ben diferenciades, per un costat el que ha acabat esdevenint el barri de Torre 
Gironella, i per altra part, l’ocupació més dispersa del topall de la muntanya per famílies que 
no es van instal·lar al barri de la Font de la Pólvora, a on inicialment s’havia previst el seu 
trasllat. 

L’ocupació del topall de la muntanya configura l’últim reducte de barraquisme de la ciutat, 
i un paisatge desendreçat, amb andròmines i  brutícia per tot arreu, vehicles sense ús i 
abandonats, tancats de cavalls, burros i cabres, i animals corrent pels camins. Tot plegat 
ajuda a configurar una barreja de prejudicis i de marginalitat real que no conviden a  
passejar i gaudir d’aquest ampli espai de la muntanya de les Pedreres, tant proper a l’àrea 
urbana. 

 
 

 
 

 
La supressió d’aquest àmbit d’edificacions il·legals i barraquisme, amb el trasllat o 

reallotjament de les persones que hi habiten, serà un procés clau per a la recuperació 
d’aquest indret com a espai obert i la seva utilització com a Parc d’ús públic per a la ciutat. 
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8.- ANÀLISI URBANÍSTIC  
Per completar els anàlisis territorials i socials descrits amb anterioritat, l’anàlisi del 

planejament urbanístic i la planificació ambiental permetrà tenir una radiografia complerta de 
l’estat actual de l’àmbit d’intervenció d’aquest Pla Especial.  

 
8.1.- PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC  

En l’àmbit del Pla Especial hi ha una sèrie de plans, programes i projectes que afecten al 
territori objecte d’ordenació. Es descriuen a continuació els planejaments i les directrius 
definides per a l’àmbit concret. 

 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
És el instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a les 

Comarques Gironines. El Pla es va aprovar el 14 de setembre de 2010, i incorpora l’àmbit de 
la muntanya de les Pedreres dins els espais oberts, assignant-li la qualificació de sòl de 
protecció especial, amb la seva delimitació com a àmbit d’especial valor connector: 

 
 

• Sòls de protecció especial 
• Àmbit d’especial valor connector 

 

 
 
 
Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona 
És el instrument que defineix els objectius de planificació territorial per a Girona i els 14 

municipis de l’àrea urbana. El Pla es va aprovar el 29 de juliol de 2010, i al igual que el pla 
territorial, incorpora l’àmbit de la muntanya de les Pedreres dins els espais oberts, 
assignant-li també la qualificació de sòl de protecció especial i d’espai connector. 

 
• Espai connector 
• Funció agro-forestal 
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El Pla General d’ Ordenació Urbana de Girona 
El Pla General d’Ordenació Urbana de Girona es va aprovar el 28 de febrer de 2002, i 

entre les seves determinacions inclou l’àmbit de la muntanya de les Pedreres dintre la clau 
C3 que correspon al sistema de parcs ecològics-paisatgístics, amb les següents condicions 
normatives: 

 
Article 155. Definició 
Comprèn els sòls que per les seves característiques de situació geogràfica i pels seus valors 
ecològics, arqueològics paisatgístics o ambientals, han d'ésser preservats de qualsevol activitat 
que pugui perjudicar aquests valors per tal d'assegurar la seva conservació, regeneració i millora. 
Amb l'objectiu de garantir i potenciar la seva funció d'espais oberts a l'entorn de la ciutat. 
 
Article 156. Titularitat 
1. El sòls qualificats com a Parc ecològico-paisatgístic podran ser de titularitat pública o privada. 
2. La determinació de la titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant el planejament 
especial que els desenvolupi. 
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 157. Règim general 
En l'obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs, s'observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s'escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Especial. 
 
Article 158. Condicions d'ús 
1. Ús dominant: les activitats orientades a la protecció d'espais no edificats que tenen 
determinades característiques mediambientals i paisatgístiques. 
2. Usos compatibles: lleure, agrícola i forestal. 
 
Article 159. Ordenació mitjançant Pla Especial 
1.- Per a l'ordenació més detallada dels parcs ecològico-paisatgístics s'hauran de redactar Plans 
Especial, d'acord amb el que s'estableix Capítol Segon del Títol I d'aquestes Normes. 
2. Aquests Plans Especials podran establir, entre d'altres les determinacions generals següents: 
- La delimitació dels sòls públics i privats i la forma d'obtenció dels primers. 
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- Les condicions de repoblació forestal per tal de no malmetre les espècies forestals existents i 
millorar la qualitat d'aquests terrenys. 
- Mesures per a la prevenció d'incendis. 
- Regulació específica dels usos i les condicions de l'edificació que de forma restrictiva s'hi 
permetin. 
- S'establiran els instruments de gestió necessaris per a garantir les funcions del Parc. 
- La xarxa de camins públics 

 
 

 
 
 
El Pla General d’Ordenació Urbana estableix també els objectius i condicions pel 

desenvolupament d’aquest Pla Especial 
 
Article 259. Pla Especial del Parc de les Pedreres 
1. Àmbit: 

a. Inclou els terrenys qualificats com a sistema de parc ecològic-paisatgístic (Clau C3) situats 
en la franja no urbanitzada a l’àrea de les antigues pedreres d’extracció de pedra de Girona. 
L’àmbit queda delimitat al nord pel Barri Vell i el barri de Torre Gironella, al Sud per la carretera 
de Sant Feliu, el cementiri, i el barri de Font de la Pólvora, a l’est pel barri del carrer del Carme i 
de les Pedreres, i a l’oest pel camí del Calvari fins a la Font de la Pólvora passant pels 
polvorins i el límit del PEIN de les Gavarres. 
b. L’àmbit d’aquest sector ve delimitat en els plànols d’ordenació a escala 1/2.000. 

2. Objectius: 
a. Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància ecològica: 

- com a gran peça verda per a la ciutat. 
- com a filtre envers l’àrea del PEIN i per a garantir la conservació de l’àrea protegida. 
- com a corredor i connector entre les peces verdes de la ciutat. 

b. Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància paisatgística: 
- com a porta de les Gavarres. 
- com a peça essencial per a definir la silueta de la ciutat. 
- com a espai lliure públic. 

c. Restauració d’aquesta zona com a parc públic garantint: 
- el control de l’activitat humana que s’hi realitzi 
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- la recuperació de les antigues àrees d’extracció de pedra de Girona per a que formin part 
integrada del parc 
- l’ordenació de la xarxa de camins i carreteres 
- l’existència d’equipaments lligats al funcionament del parc (punt d’informació per a l’àrea 
de protecció de les Gavarres, serveis…) 
- la regulació de les edificacions il·legals existents, enderroc de barraques, i eradicació 
d’usos marginals que degraden el paisatge 
- la revegetació forestal 
- la regulació a nivell normatiu del tipus d’edificacions, elements auxiliars, materials de 
construcció i tipus de tanques. 

3. Condicions d’ordenació, d’edificació i ús: 
a. Caldrà ordenar la xarxa viària i de camins establint una jerarquia, amplades, traçat, 
tractament i ús corresponents, per tal de donar accés a les edificacions i dotacions existents i 
futures, accés als usuaris del parc, proporcionar itineraris paisatgístics, i garantir la connectivitat 
amb el teixit urbà. 
b. Per garantir la connectivitat i l’accés des de la ciutat es crearan els següents accessos al 
parc: 

- des de Vista Alegre: accés pel carrer Olivera i accés pel carrer Enderrocades. 
- des de les Pedreres: accés per la Pujada de la Torre Alfons XII 
- des del Barri Vell: accés pel carrer Merlets i el camí de la Ferradura. Accés pel camí del 
Calvari connectant amb Torre Gironella i Sant Daniel. 
- des del carrer del Carme: accés des del pas creat per la unitat d’actuació a la intersecció 
dels carrers Julià de Chia i Carme. 
- des de Vilarroja/Font de la Pòlvora: accés des del camí dels Polvorins. 

c. No es permetrà i serà totalment eradicada qualsevol tipus d’edificació il·legal, barraca, usos 
incompatibles amb el parc i altres usos marginals. 
d. Determinar els criteris de rehabilitació dels antics polvorins com a peces que donaran servei 
al parc; així com les ubicacions específiques de les possibles construccions i peces integrades 
al parc. 
e. Assenyalar la vegetació a utilitzar en la restauració de les diferents àrees i en les noves 
plantacions. 
f. No es permetrà cap ús que no estigui directament relacionat amb el parc i el seu gaudir. 

4. Condicions de gestió: 
a. Aquest Pla Especial que serà de Promoció Pública, establirà el sistema d'actuació, així com 
les etapes d'execució corresponents, definint els criteris de valoració de les terres que faciliti la 
posterior gestió. 

 
 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
El Pla s’aprovà el 12 de setembre de 1995 i protegeix edificacions, elements i restes 

arqueològiques. Dins l’àmbit del Parc de Les Pedreres, el Pla Especial de Protecció inclou 
en el seu catàleg la “Torre de Defensa Alfonso XII” (Fitxa G-16). Posteriorment, el 26 de 
setembre de 2007 es va aprovar una modificació del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni, per tal d’incorporar elements vegetals. Dins l’àmbit hi ha quatre lledoners, quatre 
alzines i un pi que estan catalogats i protegits. Tots els elements i edificis catalogats estan 
grafiats en els plànols d’informació d’aquest Pla Especial. 

 
 

8.2.- PLANIFICACIÓ AMBIENTAL  
Pel que fa a la planificació ambiental, en l’àmbit del Pla Especial hi ha tres plans que hi 

tenen incidència significativa:  
 
Pla d’Espais d’Interès Natural de les Gavarres 
El 6 de juny de 2006 es va aprovar el Pla Especial de delimitació i de protecció del medi 

natural de les Gavarres, que limita amb aquest àmbit del Pla Especial del Parc de les 
Pedreres. Això comporta que la muntanya de les Pedreres s’hagi de considerar l’espai de 
transició entre la ciutat construïda i el PEIN.  
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Agenda 21  
El dia 6 de juny de 2000 es va aprovar la declaració d’objectius de l’Agenda 21, on 

destaquem l’objectiu 4: “Espai públic i entorn natural. Cal encaminar les zones urbanes cap 
a models ecològics més equilibrats i fer compatible l’ús divers de la pròpia ciutat amb un 
entorn natural sa, agradable, divers i dotat d’una adequada planificació ambiental i espacial”. 

 
 
Estudi preliminar Anella verda de Girona 
L’Anella Verda de Girona és un projecte que 

preveu identificar i valorar els punts clau per a la 
connectivitat ecològica i paisatgística de la Ciutat 
de Girona. 

L’estudi preliminar defineix com a principals 
connectors el riu Ter, l’Onyar i el Galligants i els 
espais protegits de les Gavarres i les Guilleries. 

 
Aquest estudi preliminar identifica Punts de 

Custòdia, des d’on pretén impulsar grups de 
treball per tal d’implicar-los en el seguiment i la 
gestió de l’Anella Verda. A l’àmbit del Parc de les 
Pedreres s’identifiquen dos Punts de Custòdia: 
un a la Torre Gironella –històric i cultural, i l’altre 
a la Torre de Telecomunicacions – pressió 
urbanística i incendis forestals. 

 
 
 
 
 
 

8.3.- INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT  
A l’àmbit del Pla Especial de les Pedreres s’hi pot accedir des de diferents punts de la 

ciutat, però no n’hi ha cap que faci d’entrada principal. Els accessos no són tots de la 
mateixa tipologia, n’hi ha únicament dos des dels que es pot accedir amb vehicle, mentre 
que la resta son per a vianants.  

 
Els vehicles rodats poden accedir-hi per dues entrades diferents. La primera, és per la 

pujada Alfons XII. Un cop s’arriba a la Torre d’Alfons XII, el vial es bifurca i permet arribar al 
barri de Torre Gironella, o bé acostar-se fins a la Torre de Telecomunicacions passant per 
les edificacions disseminades situades en sòl públic. L’altre punt d’accés motoritzat comença 
en la pujada dels Polvorins, just on hi l’hotel Palau de Bellavista. Aquesta via també arriba 
fins a la Torre de Telecomunicacions, on es troba amb el vial anterior formant un recorregut 
circular. Aquesta xarxa tant senzilla és l’estructura de vial asfaltada i adequada per als 
vehicles rodats.  

 
D’altre banda, al Parc s’hi pot accedir des d’altres punts de la ciutat per camins o per 

senders, ja sigui a peu o en bicicleta. 
 
Antigament hi havia una entrada des del carrer del Carme. Actualment el camí que hi 

dóna pas està tancat. Per tant, l’accés des del sud-oest s’ha de fer des del Parc de Vista 
Alegre pujant pel carrer del Palco dels Sastres. Aquests estan asfaltats fins que comença el 
Parc i s’acaba la zona urbana. Llavors comença el disseminant Caputxins amb un camí 
sense pavimentar que si es segueix muntanya amunt s’arriba a la Torre de 
Telecomunicacions. 
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Més al nord hi ha una sèrie de carrers que pugen des de la zona de la muralla fins al 

sector de la Torre d’Alfons XII. Aquest són Bellavista, Caputxins, General Peralta i Merlets. 
Des de tots aquest carrers es pot accedir al parc.  

 
Finalment pel sector de Sant Daniel també es pot accedir a les Pedreres. De fet algunes 

de les rutes que van cap a les Gavarres, comencen en aquest punt. Just on comença el 
carrer Torre Gironella se situa la senyalització dels itineraris que s’endinsen cap a l’espai 
natural. 

 
 

8.4.- INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS EXISTENTS 
L’àmbit del Pla Especial disposa de diferents serveis urbanístics amb diferents graus de 

consolidació. A continuació es fa una breu descripció de cada un d’ells. 
 
Sanejament 
Dins el sector existeixen dos ramals de la xarxa de sanejament, un que te en el punt més 

alt a la zona del Caputxins i va baixant seguint el vial fins arribar a la cruïlla amb la pujada de 
la Torre d’Alfons XII, i a partir d’aquí baixa per aquest carrer fins arribar a la xarxa de la zona 
urbana en el carrer Regiment de Baza. Aquest col·lector es va construir per tal que tots els 
habitatges del disseminat dels Caputxins hi poguessin desaiguar. Però actualment no s’ha 
aconseguit i moltes d’aquestes construcció encara tenen pous cecs d’autoconstrucció. N’hi 
ha d’altres que tenen cisternes amb tractaments més específics. 

L’altre tram de xarxa de sanejament està situada a la pujada dels Palco dels Sastres que 
desaigua a la xarxa urbana existent al carrer Palco dels Sastres. 

 
Aigua 
Antigament molts del edificis existents s’alimentaven de pous, però en els darrers anys 

s’ha construït una xarxa de subministra d’aigua que s’alimenta de la xarxa existent a Torre 
Gironella, i que a partir d’aquesta dóna servei a tot el disseminat d’habitatges i barraques 
existents, inclòs la torre de telecomunicacions. 

 
Baixa i mitja tensió 
Actualment dins aquest sector existeix una línia aèria de Mitja Tensió que travessa tot 

l’àmbit de Nord a Sud. D’aquesta línia surt un ramal que dóna subministra a un 
transformador situat a les feixes dels Caputxins al costat del carrer. A partir d’aquest 
transformador surt una línia aèria en direcció a la zona urbana de Girona. Prop de la Pujada 
de la Torre d’Alfons XII hi ha una torre on la línia es bifurca i surt el ramal que alimenta el pal 
transformador situat al barri de Torre Gironella. 

Pel que fa la baixa tensió existeix tota una xarxa aèria que s’alimenta del PT situat al barri 
de Torre Gironella i del transformador situat a les Feixes dels Caputxins. Aquesta xarxa 
subministra a la majoria d’edificacions existents dins l’àmbit i a la torre de 
telecomunicacions. 

 
Enllumenat públic 
L’única via enllumenada de la zona d’estudi és la Pujada Alfons XII en direcció cap al 

barri de Torre Gironella i el tram de la Pujada del Polvorí que limita amb la torre de 
telecomunicacions.  

L’enllumenat esta format per una línia aèria que es recolza a diferents pals de fusta on hi 
ha un braç amb la lluminària. No hi ha cap tipus d’il·luminació pública a la resta del 
disseminat Caputxins. La major part dels habitatges tenen llums pròpies que il·luminen els 
carrers.  
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Telèfon 
Segons el treball de camps s’ha observat que la major part dels habitatges tenen telèfon 

particular mitjançant una xarxa aèria de pals de fusta. S’observa que la xarxa queda dividida 
en dos parts, una ramal al sud que ve des de la zona del hotel i dóna subministra a la torre 
de telecomunicacions i als habitatges que hi ha en aquesta zona. I un segon ramal al nord 
que alimenta a la majoria d’edificacions del disseminat  del Caputxins.   

 
Gas 
Les conduccions de gas no arriben a cap dels habitatges que hi ha a la zona d’estudi. 

Només hi ha servei als barris veïns de Torre Gironella i  Font de la Pólvora. 
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DIAGNOSI, OBJECTIUS, CRITERIS I ALTERNATIVES 

9.- DIAGNOSI SOBRE L’ESTAT ACTUAL 
En els estudis preliminars redactats per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial es va 

realitzar un anàlisi DAFO 
Una anàlisi DAFO és una bona manera de sintetitzar la informació generada a la diagnosi, i 
en ell es resumeixen sintèticament els punts forts i els febles, per tal de potenciar-ne uns i 
equilibrar-ne els altres. 

 
Punts Forts 
• Espai qualificat pel planejament general de la ciutat com a sistema de parc ecològic i 

paisatgístic no urbanitzable. 
• Espai natural (varietat d’hàbitats) i cultural (fonts, ruïnes,...) molt proper a la ciutat. 
• Porta oberta a la vall de Sant Daniel i a l’espai d’interès natural de les Gavarres. 
• Presència d’un important patrimoni històric (polvorins, restes d’antics reductes, el 

Calvari,...). 
• Particularitat geològica important. Hi ha nombrosos afloraments de roca calcària. 
• Condicions (físiques, naturals, històriques,...) idònies per projectar un parc periurbà. 
• Xarxa de camins fàcilment recuperable per estructurar una proposta d’itinerari a peu, 

en bicicleta o a cavall. 
 
Punts Dèbils 
• Presència de molta brutícia en diferents punts de l’espai (deixalles, restes 

d’electrodomèstics, ferralla de cotxes,...). 
• Espai aïllat durant una llarg període de temps, i per tant, poc conegut. 
• Ocupació irregular de sòl públic des de fa més de 50 anys. 
• Fortes pujades per accedir-hi. 
• Manca de mobiliari urbà i instal·lacions de senyalització i informació en els espais 

verds. 
• Manca d’enllumenat públic. 
• Presència d’un element pertorbador del paisatge i de la qualitat ambiental: el Pirulí. 
 
Oportunitats 
• Peça verda vertebradora d’una futura anella verda de la ciutat. 
• Antigues explotacions d’extracció de pedra de Girona, amb un elevat valor pedagògic 

i històric. N’hi ha moltes i de moltes dimensions diferents. 
• Situació incerta en la continuïtat de l’explotació de les dues pedreres més importants. 

L’Ajuntament de Girona pot aprofitar aquesta situació per plantejar-se un conveni o 
una adquisició amb finalitats lúdiques i/o culturals. 

• El bagatge històric com a reclam del futur Parc. 
• Espais recòndits molt propers a la ciutat. 
• Més d’un 40% de l’espai és de titularitat pública. 
• Presència d’una casa a la vall de Sant Daniel de propietat municipal en desús (Can 

Colomer). 
• Existència d’una activitat amb expectatives d’esdevenir una hípica. 
• Paisatges potencials i desconeguts (oliveres, feixes, muntanya de la O,...). 
• Aprofitament de l’estructura del Pirulí, per projectar un magnífic mirador. 
 
Amenaces 
• Elevat risc d’incendi forestal 
• Irregularitat d’algunes obres i de noves edificacions. 
• Expansió de l’habitatge irregular. 
• Elevada quantitat de deixalles i abocaments arreu de l’espai. 
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• Degradació d’espais potencials. 
• Proliferació d’activitats no regulades. 
 
 

10.- OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA PER AQUEST ÀMBIT 

El Pla General fixa els següents objectius i criteris a tenir en compte en la redacció del 
Pla Especial del Parc de les Pedreres: 

 
• Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància ecològica: 

- com a gran peça verda per a la ciutat. 
- com a filtre envers l’àrea del PEIN i per a garantir la conservació de l’àrea protegida. 
- com a corredor i connector entre les peces verdes de la ciutat. 

• Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància paisatgística: 
- com a porta de les Gavarres. 
- com a peça essencial per a definir la silueta de la ciutat. 
- com a espai lliure públic. 

• Restauració d’aquesta zona com a parc públic garantint: 
- el control de l’activitat humana que s’hi realitzi 
- la recuperació de les antigues àrees d’extracció de pedra de Girona per a que 

formin part integrada del parc 
- l’ordenació de la xarxa de camins i carreteres 
- l’existència d’equipaments lligats al funcionament del parc (punt d’informació per a 

l’àrea de protecció de les Gavarres, serveis…) 
- la regulació de les edificacions il·legals existents, enderroc de barraques, i 

eradicació d’usos marginals que degraden el paisatge 
- la revegetació forestal 
- la regulació a nivell normatiu del tipus d’edificacions, elements auxiliars, materials 

de construcció i tipus de tanques. 
 
 

11.- ALTERNATIVES ESTIMADES PER A LA INTERVENCIÓ 
D’acord amb aquesta la finalitat de recuperar i restaurar aquest àmbit objecte del Pla 

Especial, que ha patit l’abandó de la seva explotació agrícola i forestal, l’ocupació 
indiscriminada i la degradació de les seves condicions ambientals, es planteja ara 
determinar el grau d’intervenció pública, que fixarà els criteris d’intervenció, i en definitiva els 
costos i programes proposats. 

 
Donades les amplies dimensions d’aquest àmbit, que ultrapassen el que es usual per a 

un parc de propietat i ús públic, cal valorar en primer lloc l’abast de la intervenció pública en 
aquest indret, que vindrà molt directament vinculada a la dimensió i abast de la propietat 
pública i/o de les finques privades.  

En aquest sentit, i respectant els criteris establert en el Pla General, les alternatives que 
es plantegen podrien anar des de preveure un parc totalment de propietat pública expropiant 
o comprant la totalitat de les finques, o contràriament i a l’altre extrem, mantenir la propietat 
privada de les finques existents amb aquest règim, regulant únicament els usos i garantint 
l’accés als diferents indrets. 

 
Com a referència d’aquestes dues alternatives, prioritzant en un cas la propietat pública o 

en l’altre la privada, ens portaria en el primer cas a l’establiment d’un gran parc públic a 
semblança dels parcs urbans dins la ciutat, amb múltiples capacitats i alternatives 
d’utilització però alhora amb un cost de manteniment elevat; mentre que per a l’altra costat, 
el manteniment de la propietat privada a semblança del “parc de Les Gavarres”, ens portaria 
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a unes normes de protecció, ús i explotació d’aquestes finques amb un ús i control públic 
molt limitat. 

 
Les alternatives doncs, es conformen bàsicament a partir de la determinació de l’abast 

que ha de tenir propietat pública, tenint en compte que l’ajuntament ja disposa actualment de 
la propietat d’una tercera part de l’àmbit total. Com es pot deduir fàcilment, la valoració i 
determinació de l’abast de la propietat i utilització pública, venen lligades a l’estimació de la 
capacitat que te l’Ajuntament i la pròpia ciutat de disposar i mantenir aquest ampli espai per 
a l’ús públic. 

 
Les alternatives valorades serien per tant, una Alternativa A, que es podria considerar 

una alternativa de màxims, preveient que tot l’àmbit que el Pla General qualifica de Sistema 
de Parcs ecològico-paisatgístics (Clau C.3) acabin essent terrenys públics, amb un parc 
públic resultant d’una dimensió de 90 hectàrees. Aquesta alternativa tindria un cost 
econòmic elevat, no solament pel cost dels terrenys a expropiar, sinó i principalment, pel 
cost de manteniment continuat, que comportaria un parc d’aquestes dimensions. 

 
Una segona alternativa considerada, l’Alternativa B preveuria mantenir la propietat 

privada de les finques actualment amb aquest règim, amb la qual cosa, l’Ajuntament 
únicament disposaria de les finques que ja son de la seva propietat situades bàsicament en 
la part alta en la carena de la muntanya, al voltant de la torre de telecomunicacions, i a la 
part baixa al voltant de la torre d’Alfons XII. 

En aquest cas es limitaria la intervenció a la disponibilitat d’una zona de parc públic en 
aquestes finques, però no es disposaria de control sobre àmplies finques abandonades, en 
especial les ocupades per les antigues canteres, que mantindrien amb tota probabilitat 
l’abandó actual. 

 
La tercera alternativa estimada, l’Alternativa C que es la que s’ha valorat com a més 

idònia en aquest Pla Especial, preveu un criteri d’intervenció entremig dels dos anteriors, 
incorporant dins l’àmbit de la propietat pública les finques que haurien de formar part dels 
Parcs de pública concurrència i per tant públics, bàsicament amb la recuperació de les 
finques abandonades de les antigues pedreres pel seu valor patrimonial i històric en la 
formació de la ciutat, tot mantenint els àmbits de boscos i de feixes agrícoles de propietat 
privada, preveient-ne la seva explotació i manteniment privat. 

Aquesta alternativa, que és la que desenvolupa aquest Pla Especial, permet centrar els 
esforços tècnics i econòmics de l’administració en uns objectius més concrets, per tal de 
recuperar aquests indrets abandonats, per a restaurar i incorporar dins els parcs i 
recorreguts de la ciutat aquestes antigues explotacions de “pedra de Girona”, posant en 
valor tot el seu potencial pedagògic i històric en la formació de la ciutat, així com el seu valor 
per a usos lúdics i de passeig dins la xarxa d’espais lliures de la ciutat. Alhora i en els 
terrenys de la part alta o carena de la muntanya, disposar també d’una zona de parc públic, 
que permeti gaudir d’aquest emplaçament singular amb excel·lents vistes sobre Les 
Gavarres i la pròpia ciutat, així com recuperar e incorporar les restes de les fortificacions 
militars emplaçades en aquest indret.  

 
 
 

12.- CRITERIS I OBJECTIUS ESPECÍFICS D’AQUEST PLA ESPECIAL  
Partint de la base d’aquesta intervenció pública que ha de permetre la recuperació de 

bona part d’aquestes finques abandonades, principalment de les antigues pedreres, i la seva  
incorporació dins la xarxa d’espais públic de la ciutat, es fixen a continuació els criteris i 
objectius específics que es consideren prioritaris sobre els que establir les propostes 
d’intervenció en aquest àmbit. 

Aquests criteris i objectius parteixen dels objectius bàsics fixats en el Pla General, així 
com de la diagnosi efectuada de l’estat actual a partir de les característiques de l’àmbit i de 
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les potencialitats que li confereixen el seu emplaçament i la seva història amb relació a la 
ciutat, tal que s’exposa en els apartats que segueixen. 
 
I com a punt de partida, es recolza l’objectiu de que “els criteris d’intervenció han de ser 
senzills. L’espai així ho demana, no és un indret per crear res nou, la història ja s’ha 
encarregat de nodrir-lo d’elements que ara, amb un projecte a la mà, el que cal és endreçar. 
Conscients de les tensions que pateix, del mar de contradiccions en el que balla i de les 
diferents categories estètiques que se li poden atribuir, s’ha de crear un projecte enginyós on 
l’objectiu principal sigui aconseguir un equilibri dels seus valors.” (1) 1 

 
 

12.1- DARRERA LA CIUTAT. LA RECUPERACIÓ D’UN ESPAI OBLIDAT 
Les Pedreres formen part actualment del paisatge desapercebut de la ciutat. Un paisatge 

i un nom que està en el reconeixement i en la memòria col·lectiva d’un lloc que forma part de 
l’historia de la formació de la ciutat, però que ha quedat en aquest darrera i poc accessible 
teló de fons de la ciutat històrica. 

Segurament la Torre de Telecomunicacions és una figura coneguda i la fita “moderna” de 
reconeixement d’aquest indret, visible des de tot arreu. Però a part d’aquest reconeixement 
visual i nominal, la seva utilització i valoració ciutadana ha anat quedant en un abandó i oblit 
progressiu. 

 
L’indret, com ja s’ha explicat anteriorment, va estar durant molt temps valorat per la seva 

funció d’espai de defensa de la ciutat, creant un paisatge de fortificacions i utilització militar 
que prevaldria sobre la seva condició rural i de finques agrícoles establertes sobre les feixes 
que ocupaven els àmbits de pendent més suau i accessibles de la muntanya. 

La localització i conformació enlairada de la muntanya, la configurava com el lloc ideal per 
visualitzar, des de ben a la vora de la ciutat emmurallada, l’horitzó de la plana de Girona i les 
muntanyes des de les Gavarres a Rocacorba. Aquest paper i preponderància militar es va 
mantenir fins l’any 1814, quan amb la seva retirada, l’exèrcit francès va dinamitar totes les 
construccions militars dels voltants de Girona. Els textos antics conten fins a 6 reductes, tres 
polvorins i la mateixa Torre Gironella, 

 
Per l’altra part, cal rememorar el singular valor i forta incidència de les pedreres en el 

desenvolupament i l’economia de la ciutat, i a on la funcionalitat d’aquest indret es feia 
present en cada racó de la ciutat emmurallada. Les canteres ocupaven la base de la 
muntanya, les parts més accessibles i properes a la ciutat, i l’ofici de picapedrer es convertí 
en una feina vital per edificar la ciutat.  

 
Fins a mitjans del segle XX, d’acord amb les descripcions literàries, la gent hi anava a 

passejar pel camí de la Ferradura o pel de la font de la Pólvora. La proximitat de l’espai al 
centre de la ciutat, els camins i senders que s’endinsaven muntanya amunt, i l’objectiu 
d’arribar a alguna font, propiciaven que els gironins de l’època visquessin les Pedreres com 
un lloc d’esbarjo. En Joaquim Pla descrivia l’indret l’any 1944 (...) en invierno, la más 
concurrida era la Font de la Pólvora, situada en el valle de Vilarroja al pie del antiguo 
polvorín, sin duda porque para ir a ella el camino mayor era la ascensión por la montaña de 
les Pedreres, cuyo paseo se prestaba a un moderado ejercicio en pleno sol. 

 
El desplaçament progressiu de la residència i l’activitat des de el casc antic cap als nous 

eixamples en direcció oest, i els canvis en els costums socials, li va anar comportant aquest 
progressiu abandó. Al afegir-s’hi l’ocupació il·legal i el paisatge de barraquisme de la 
muntanya a partir de la segona meitat del segle passat, va acabar de configurar aquesta 
barrera de desinterès i abandó de l’ús social i col·lectiu d’aquest espai. 

 
                                            

(1) Narcís-Jordi, 1982.  
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Els paisatge actual el podríem descriure com un indret poc valorat, amb una pèrdua 
d’identitat important i amb greus problemes de percepció per part de la gent de la ciutat i que 
malgrat tot, no deixa de ser un paisatge viu.  

La base de la muntanya més propera a l’àrea urbana, i ocupada per les antigues canteres 
es la que conforma més clarament aquest paisatge abandonat, envaït per l’arbrat i la 
vegetació espontània, entre amagats i espectaculars escarpats de la pedra de cantera. Per 
damunt d’aquesta base, les artigues i un bosc dèbil, ocupen els morros i faldes de la 
muntanya, mentre que en les pendents més suaus de les valls s’identifiquen les feixes de 
conreu, moltes d’elles abandonades, en especial en la part baixa de la muntanya. Al cim i en 
els terrenys públics que conformen el topall de la muntanya, que faciliten unes vistes 
esplèndides sobre la ciutat i l’entorn, s’identifica un paisatge marginal de barraques i 
d’ocupació desendreçada, i del que sobresurt el “pirulí”, la torre de telecomunicacions que 
ocupa i tanca simbòlicament l’àmbit central, barrant el pas al visitant i defensant-se d’aquest 
lloc inhòspit i poc acollidor. 

 
 

12.2.- UNA PROBLEMÀTICA SOCIAL 
Com ja hem apuntat abans, la muntanya de les Pedreres ha estat una zona d’ocupació 

marginal durant els últims seixanta anys. Un espai que la ciutat havia arraconat i que la 
necessitat de la postguerra el va aprofitar.  

L’ocupació de barraques i tota mena d’edificacions en precari, sobre uns terrenys del 
Ministeri de Defensa que van esser cedits posteriorment a l’Ajuntament, van conformar dos 
àrees ben diferenciades, per un costat el que ha acabat esdevenint el barri de Torre 
Gironella, i per altra part, l’ocupació més dispersa del topall de la muntanya per famílies que 
no es van instal·lar al barri de la Font de la Pólvora, on inicialment s’havia previst el seu 
trasllat. 

 
Torre Gironella, ha estat un bon procés de transformació. Gràcies al pla especial de 

reforma i regularització que es va executar, avui dia és un lloc significativament obert a la 
ciutat, on gent jove s’hi ha instal·lat de nou i famílies de Torre Gironella s’han establert en 
altres llocs,  incorporant el barri a l’estructura i funcionalitat global de la ciutat. 

 
Per l’altra part, l’ocupació del topall de la muntanya configura l’últim reducte de 

barraquisme de la ciutat, i un paisatge desendreçat, .amb andròmines i  brutícia per tot 
arreu, vehicles sense ús i abandonats, tancats de cavalls, burros i cabres, i animals corrent 
pels camins, música elevada de volum, etc...  Una barreja de prejudicis i de marginalitat real 
que no conviden a pujar a gaudir de l’espai viu de les Pedreres. 

La supressió d’aquest àmbit de barraquisme, amb el trasllat o desplaçament de les 
persones que hi habiten, serà un procés clau per a la recuperació d’aquest àmbit com a un 
espai obert a la ciutat, i incorporat a l’ús ciutadà com a un gran Parc urbà. 

L’experiència prèvia de l’Ajuntament en el cas proper de Torre Gironella, convida a 
pensar en la necessitat d’establir un procés equiparable, que en qualsevol cas, serà diferent 
i adequat a les necessitats i característiques de les persones que hi habiten, però que haurà 
d’esser un procés previ o paral·lel a l’ordenació del Parc de les Pedreres. 

 
Aquest Pla Especial, acota i valora aquesta problemàtica social, que no obstant s’ha 

d’abordar amb un procés específic definit i gestionat des els serveis socials de l’Ajuntament, 
i que no es objecte d’aquest Pla Especial. El Pla posa les bases de l’ordenació d’aquest 
indret, definint i delimitant els diferents àmbits, i prioritzant els usos i les actuacions en cada 
un d’ells, partint de la base de la bona resolució d’aquest treball paral·lel d’eradicació del 
barraquisme, amb el desplaçament de les persones que actualment ocupen aquest sòl 
públic, i l’enderrocament de les barraques i neteja del indret. 
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12.3.- NECESSITAT D’UNA IDENTITAT PRÒPIA. LA RECREACIÓ DEL PAISATGE 
DE LES PEDRERES 

Les Pedreres és la gran muntanya de “pedra de Girona” que des de ben antic va esser 
explotada per anar bastint l’estructura de la ciutat. L’abundància d’aquest recurs geològic, la 
proximitat a la ciutat i la facilitat d’extracció a cel obert, fa que la majoria dels edificis i els 
més emblemàtics van esser construïts amb aquesta roca calcària nummulítica, que quan 
s’acaba de trencar mostra una superfície gris blavosa. Els nummulits, petit fòssils 
característics de la roca, li acaben donant una textura pigallada de blanc quan es poleix. 

L’activitat de les diferents pedreres es va estendre a tota la base de la muntanya, en els 
llocs més accessibles des de la ciutat vella. Era un espai funcional, amb una activitat 
econòmica identificada i important, que li proporciona una referència i una identitat pròpia, 
que li ha donat el nom.  

El cessament d’aquesta activitat que ha esdevingut residual en aquest indret, ha portat a 
l’abandó actual d’aquestes canteres que s’estenen a tot al llarg de la base de la muntanya, i 
que la vegetació espontània a anat  progressivament envaint. 

Les Pedreres abandonades s’entenen per darrera la ciutat vella, a tot el llarg de la base 
de la muntanya, des del camí de la Ferradura per dessota la torre d’Alfons XII, per darrera el 
carrer Bellavista i darrera Vistalegre, i al llarg del carrer del Carme quasi fins al cementiri. 

 

 
 
El reconeixement de les antigues pedreres s’ha anat desdibuixant en molta part, a 

mesura que la ciutat ha anat ocupant part del seus fronts, especialment en les edificacions 
del carrer Julià de Chia i al llarg del carrer del Carme, o en altra part s’ha anat esvaint a 
mesura que la vegetació ha anat colonitzant les pedreres abandonades.  

 
Tot i que l’àmbit de la muntanya es molt extens en relació a l’àmbit de les explotacions, 

sembla no obstant, que la recuperació de la muntanya i d’aquest espai obert, passa 
inexcusablement per el reconeixement i el redescobriment de les pedreres. La seva 
recuperació i posta en valor del seu procés històric, des de la seva vessant, pedagògica, 
lúdica, o de simple contemplació, ha de facilitar la identitat i l’especificitat de l’àmbit del parc 
públic de la muntanya. 

La recuperació ha de respondre en aquest cas a criteris d’intervenció senzills de neteja i 
accessibilitat. L’espai així ho demana, no és un indret per crear res nou, la història ja s’ha 
encarregat de nodrir-lo d’elements que ara, el que cal és endreçar.  
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12.4.- INCORPORACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
La muntanya de Les Pedreres, com ja s’ha dit anteriorment, va tenir un paper molt 

important en la defensa de la cuitat. Juntament amb la muntanya propera de Montjuic, van 
conformar l’emplaçament de les fortificacions militars de defensa de la ciutat 

 
Al 1653 es va començar a construir el castell de Montjuic, amb l’objectiu de protegir la 

banda est de la ciutat, i que es va culminar el 1675. Al mateix període de temps, a la 
muntanya de les Pedreres es van edificar el fortí del Condestable, el de la Reina Ana, el 
Capitol o dels Quatre màrtirs, i el petit fort del Calvari. 

Es tracta de 4 forts i dos reductes de planta irregular adaptada al seu emplaçament, 
segons els canons defensius de l’època amb el sistema de baluards imposat pel mètode 
Vauhan, i amb camins de connexions protegides entre els diferents recintes. 

Construïts a la carena de la muntanya, dominaven la ciutat, la Vall de Sant Daniel i el 
començament de Les Gavarres, i constituïen la defensa de la part est i sud-est de la ciutat. 

 
Al 1694 les tropes franceses van ocupar totes aquestes fortificacions de defensa de la 

ciutat, que va capitular davant l’exèrcit francès, que va ocupar la ciutat fins al gener de1698. 
Les fortificacions es van mantenir i refer diverses vegades al llarg dels segles XVIII i XIX, 

hi van servir en la seva funció de defensa de la ciutat en la guerres de Succesió (1705-
1714),. la guerra Gran (1793-1795), i fins a la Guerra del Francés (1808- 1809). Aquest 
paper i preponderància militar es va mantenir fins l’any 1814, quan amb la seva retirada, 
l’exèrcit francès va dinamitar totes les construccions militars dels voltants de Girona. 

 

 
Mapa del setge de Girona de 1809 (Wikipedia) 

 
Tot i que les restes físiques d’aquestes fortificacions aparentment han quasi desaparegut,   

l’emplaçament i les restes de les tres fortificacions principals, el Fort dels Caputxins, el Fort 
de la reina Anna i el Fort del Condestable son clarament identificables en la topografia de la 
carena de la muntanya, i dins les restes del emplaçament del fort dels Caputxins, 
l’ajuntament ja ha arranjat el dipòsit d’aigua soterrat, que es pot visitar. 
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L’existència d’aquestes restes de fortificacions militars, molt importants en la història de la 
ciutat per la seva contribució en els esdeveniments i moments crucials de la mateixa, hauria 
d’esser la base de la referència històrica en la conformació del “Parc dels Caputxins” de la 
carena de la muntanya de les Pedreres. 

Així al interès que té aquest Parc urbà de la carena, com a espai obert de passeig i gaudi 
d’àmplies visuals sobre la ciutat i sobre les Gavarres, s’hi hauria d’afegir aquest valor com a 
emplaçament singular dins la història i la defensa de la ciutat.  

 
En aquest sentit, en la conformació del Parc dels Caputxins, hauria de tenir un paper 

important la incorporació de la rememoració de la funció històrica d’aquest indret com a 
espai de defensa de la ciutat, i la mostra d’aquest paisatge de fortificacions, armes, i 
recorreguts militars, quasi desaparegut, a traves de la seva senyalització amb els panells 
explicatius corresponents.  

Aquest valor pedagògic per al coneixement de la història de la ciutat, també fa que es 
consideri important la recuperació de tot aquest ampli espai en el que s’ubiquen totes 
aquestes referències històriques. 

 
La conformació del parc i la neteja que comportarà, permetrà també veure l’abast i 

d’aquestes restes històriques, i en el seu cas, el nivell de neteja i de recuperació d’aquestes 
restes per a la seva incorporació dins l’ordenació d’aquest parc urbà.  

 
 

 

 
 
 
 

12.5.- LA RECUPERACIÓ PAISAGÍSTICA I MEDIAMBIENTAL. 
El sector dels Caputxins-les Pedreres s’ha de considerar com l’extrem occidental de les 

Gavarres, el contacte d’aquest massís amb la ciutat de Girona. i representa l’acostament 
d’un espai de reconeguts valors ambientals fins les mateixes portes de la capital. 

És en aquest sentit que es fa oportú repensar acuradament el paisatge en l’àmbit del Pla 
especial, de manera que permeti la passejada i un fàcil accés a aquells racons més 
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rellevants, però que a la vegada ens mostri un gradació entre els paisatges naturals 
d’estructuració espontània i aquells altres de caire més ordenat propis dels parcs urbans.  

És en aquesta conjuminació d’interessos que la zona farà la seva funció connectiva i 
possibilitarà l’abraçada del massís Gavarrenc amb la gran muntanya que corona la ciutat. 

 
L’aspecte actual de la coberta vegetal i del medi natural de tot aquest àmbit, s’ha 

conformat al llarg de la secular activitat humana que el sector ha patit, i que ha modificat un 
paisatge que climàticament s’hauria de situar dins el que és el domini de l’alzinar i la sureda. 

 
Si bé en un principi va esser l’activitat agrària i la disposició de feixes pel conreu la que 

artigà la zona forestal, més tard una intensa ocupació del sòl per habitatges i tota mena 
d’activitats fruit de la seva posició periurbana va acabar modelant el paisatge de la zona, 
sense oblidar els incendis sempre recurrents, que han acabat per condicionar un mantell 
vegetal en el qual les brolles i les coníferes –en tant que estadis de la successió natural– hi 
tenen avui en dia una major presència. La major part de l’àmbit és ocupat per un mosaic de 
prats xeròfils i màquies resultat de la colonització d’antigues feixes, amb les pinàcies com a 
elements arbrats més destacables. 

 
En tot cas, la manca d’una activitat agrària o forestal en la major part de l’àmbit així com 

la congelació del fet urbanístic i de l’ocupació del sòl per a habitatges, fa que encara avui en 
dia les comunitats naturals de desenvolupament espontani maldin per ocupar de nou els 
seus antics dominis, i que el potencial de recuperació sigui significatiu a partir d’una estricta 
regulació dels usos, d’endreça del territori i de gestió dels hàbitats preexistents. 

 
La recuperació d’aquesta coberta vegetal s’haurà de recolzar amb aquesta regulació dels 

usos i de la vegetació a protegir o a replantar, i del respecta per les característiques pròpies 
que ofereixen els diferents indrets. Serà per tant, la identificació del potencial dels diferents 
àmbits, garrigues, màquies o antigues feixes d’horta..., que han desenvolupat les diferents 
comunitats vegetals, així com la valoració del seu paper dins la biodiversitat i ecosistema de 
la zona, el que facilitarà la determinació dels objectius finals. 

 
Així per una part l’objectiu serà la millora dels ecosistemes forestals, amb actuacions de 

manteniment i recuperació de la massa arbrada d’acord amb el potencial de la zona, i no 
admetent cap activitat que pugui incrementar la pèrdua de qualitat forestal o obstaculitzar-ne 
la recuperació.  

Per altra part, es mantindrien aquells terrenys amb formacions arbustives baixes, per tal 
de deixar evolucionar de forma natural el paisatge existent, entre la màquia i la brolla, el que 
permetria mantenir la biodiversitat i els biòtops associats a aquests espais.  Això comportaria 
prèviament la neteja de l’àmbit, eliminant les construccions, la brossa i les ocupacions 
alienes, amb la restitució de l’estat natural del terreny.  

I en tercer lloc, l’objectiu seria també mantenir i recuperar l’ús agrícola a les feixes 
existents, amb fruiters o cereals, així com facilitar la implantació de l’ús d’hortes en els 
àmbits i localitzacions més adients per aquesta finalitat. 

 
 

12.6.-  EL PARC PÚBLIC I L’ESPAI PRIVAT.  
L’àmplia dimensió d’aquest àmbit de prop de 90 has., comportaria en cas de destinar-se 

integrament a parc públic, com ja s’ha esmentat abans, un cost d’inversió i de manteniment 
molt elevat, que en cap cas es considera imprescindible ni prioritari per la recuperació 
d’aquest indret. 

 
A partir d’aquesta premissa, caldrà doncs establir l’equilibri entre la destinació a l’ús 

públic dels espais que es consideren més idonis per aquest fi, i el manteniment de la 
propietat i l’activitat privada en la resta de finques. El manteniment d’aquesta activitat 
privada, ha de facilitar a més, al manteniment o en el seu cas la recuperació de les activitats 
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agrícoles lligades a l’explotació de les finques existents, i com a mínim, a mantenir-les en les 
condicions que es considerin ambientalment més adequades. 

 
Aquest equilibri entre la destinació pública i privada de les finques, hauria de facilitar i 

contribuir a la recuperació d’unes bones condicions ambientals dels biòtops d’aquest àmbit, 
així com a la restauració i al manteniment en bones condicions d’aquest paisatge fortament 
antropitzat. 

La inversió i la destinació a l’ús públic hauria de prioritzar per tant, la recuperació de les 
finques abandonades pel seu escàs rendiment econòmic, i en especial la recuperació de les 
antigues pedreres pel seu valor patrimonial i històric en la formació de la ciutat, i incorporar-
les com a parc urbà d’ús públic, tot mantenint la resta dels àmbits de boscos i de feixes 
agrícoles de propietat privada, i fixant-ne les condicions mes adients per a la seva explotació 
i manteniment.  

 
L’ajuntament hauria no obstant, d’anar incorporant progressivament al patrimoni 

municipal totes les finques abandonades pel seu escàs rendiment econòmic, per assegurar 
un mínim manteniment en condicions adequades d’aquestes finques d’aquest indret tant 
singular i proper a l’àrea urbana. 

 
 

12.7.- COMPLICITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Com ja s’ha dit anteriorment, les Pedreres formen part actualment d’aquest paisatge 

desapercebut que està en el reconeixement col·lectiu com un lloc simbòlic per la seva 
història, però poc valorat per la ciutat. 

L’objectiu principal del Pla Especial, serà per tant facilitar i fomentar aquest ús ciutadà, a 
partir del coneixement, la revalorització i l’estima d’aquest indret. Amb aquesta finalitat i per 
aquest procés de recuperació per a la ciutat de tot aquest àmbit, serà prioritària i fonamental 
la complicitat i la participació ciutadana en la confecció de les propostes i la presa de 
decisions. 

També el Conveni Europeu del Paisatge (Florència 2000) reconeix la necessitat d’aplicar 
polítiques per a la protecció, gestió i planificació del paisatge on es destaca la importància 
de la participació ciutadana i es dóna un paper rellevant a la formació i sensibilització per al 
reconeixement dels valors intrínsecs del paisatge. 
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PROPOSTA DE L’ORDENACIÓ 

13.- LES PROPOSTES DEL PLA ESPECIAL  
L’àmbit que abasta aquest Pla Especial ocupa una superfície de 90 has., i esta qualificat 

dins el sistema de parc ecològic-paisatgístic (Clau C3) del Pla General d’Ordenació Urbana 
de la ciutat. Per les característiques ja assenyalades en la informació que s’acompanya, i 
principalment per la seva posició en relació a l’àrea urbana, i la seva poca rendibilitat per a 
usos agrícoles, la seva vocació a mig termini es esdevenir un gran espai públic per a la 
ciutat. La seva dimensió ultrapassa no obstant, les necessitats urbanístiques de la ciutat 
actual i probablement la capacitat o les prioritats dels costos de la seva adquisició, 
transformació i manteniment dins els espais lliures de la ciutat. 

Partint d’aquestes premisses, les propostes d’aquest Pla especial busquen l’equilibri entre 
el disposar d’un gran parc urbà per al gaudi públic, i el manteniment de la propietat i 
l’activitat privada lligada a les finques rurals existents.  

 
El Pla especial, proposa per tant, prioritzar les inversions en la consecució i funcionament 

de l’àrea de parc més significativa i més factible per a l’activitat del lleure i el passeig, tot 
mantenint la compatibilitat amb les àrees de feixes de conreu, i les àrees de garriga o 
boscoses de propietat privada. En aquest darrer cas,el Pla proposa el restabliment de 
camins públics entre aquestes finques, per a possibilitar el recorreguts, el passeig i el gaudi 
del visitants al llarg de tot aquest gran àmbit. 

 

 
 
 
13.1.- El Parc urbà de les Pedreres.- La proposta per tant, diferenciarà per una part uns 

àmbits destinats a parc urbà d’us i propietat pública que abastarien bàsicament el carener o 
part alta de la muntanya de les Pedreres, així com també les parts baixes de la mateixa i 
més properes a l’àrea urbana, ocupades per les antigues pedreres abandonades, 
conformant els quatre diferents àmbits del Parc: Parc dels Prats de la Muralla, Parc de les 
Pedreres de la Torre Alfons XII, Parc de les Pedreres del Palco dels Sastres, i Parc dels 
Caputxins. 
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Aquests quatre àmbits de parc urbà, formen en realitat part d’un únic àmbit funcional, que 
em podríem anomenar “Parc de la muntanya de les Pedreres”, i que englobaria no tan sols 
aquests àmbits de parc públic, sinó també la resta de la muntanya a través del seus vials i 
camins públics, que permetrien assolir un ampli desplegament de recorreguts a través de les 
finques de propietat i activitat privada. 

 La partició en quatre àmbits de parc respon també a una major facilitat de gestió en el 
seu desplegament, al  possibilitar la posta en funcionament de cada part en funció de la 
disponibilitat de la gestió dels terrenys i del recursos d’inversió. 

 
Aquests quatre parcs tenen en conjunt una dimensió de 20 hectàrees i permetran 

disposar per a l’ús públic, dels punts més destacables de tot aquest l’àmbit. Per una banda 
en la part alta de la muntanya de les Pedreres, el parc abasta el carener i mirador de la 
muntanya amb la incorporació dels recorreguts per les restes de les antigues fortificacions 
militars, i per altra banda, en les parts baixes de la muntanya més properes a l’àrea urbana, 
el parc abasta les antigues pedreres abandonades i el seu evocador paisatge, per a integrar-
lo en els recorreguts i indrets emblemàtics de la ciutat. 

 
Els diferents àmbits d’aquest Parc podran incorporar els equipaments necessaris per a la 

seva optima utilització, tals com l’edifici d’informació i serveis, un bar-restaurant en la part 
alta, un auditori a l’aire lliure dins l’àmbit de les antigues pedreres, o d’altres que vindran 
determinats en els projectes específics per a cada una de les àrees de parc.  

 
Identitat històrica i simbologia del parc. El patrimoni cultural 
En la part alta del parc, s’estendria el Parc dels Caputxins ocupant tot el carener de la 

muntanya, recuperant l’emplaçament i les restes de les grans fortificacions militars.  
El projecte d’ordenació d’aquest àmbit del parc, que s’ha de convertir en un lloc d’estada, 

passeig i gran mirador sobre la ciutat i el parc de les Gavarres, hauria d’incorporar també les 
referències a la importància de la memòria històrica d’aquest lloc com a turó de defensa 
militar de la ciutat, que va mantenir al llarg del segle XVII fins al XIX.  

Tot i que les restes físiques d’aquesta funció d’espai de defensa de la ciutat, amb un 
paisatge de fortificacions i recorreguts militars, han quasi desaparegut, es considera 
important incorporar en els recorreguts i configuració del parc, aquesta referència a la 
història militar d’aquest emplaçament, que facilita la comprensió del procés de formació de la 
ciutat històrica, i la seva contribució en els esdeveniments i moments crucials de la ciutat.  

 
Aquesta valor pedagògic per al coneixement de la història de la ciutat, fan necessari 

incorporar en els recorreguts del parc, la identificació i preservació dels emplaçaments i 
restes arquitectòniques existents, així com incorporar en algun dels edificis de serveis del 
parc les explicacions i maquetes necessàries per mostrar el significat i el valor d’aquest 
espai i d’aquestes restes històriques en la formació de la ciutat.  

 
La recuperació de les antigues Pedreres  
Per l’altre banda en la part baixa del parc, la més propera a l’àrea urbana i ocupada per 

les antigues pedreres, es proposa la recuperació d’aquest paisatge abandonat, envaït per 
l’arbrat i la vegetació espontània, entre amagats i espectaculars escarpats de la pedra de 
cantera. La neteja i adequació d’aquest espai permetria recrear i visualitzar aquest indret i 
aquestes instal·lacions que van nodrir la pedra sobre la que es va bastir la ciutat antiga i les 
seves muralles.  

El parc en aquesta part baixa, permetrà també el passeig, la contemplació i el repòs, 
apartat del brogit quotidià de l’àrea urbana, però també per les seves característiques han 
de permetre enquibir instal·lacions o equipaments per la seva difusió pedagògica, cultural o 
lúdica, tals com un auditori a l’aire lliure, o altres similars, que aprofitarien les excel·lents 
condicions de posició i climatologia d’aquest indret. 
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13.2.- L’àmbit privat d’activitat agrícola, forestal i de garriga. 
A partir de la delimitació de les àrees de parc públic, es proposa per altra banda, el 

manteniment de la propietat i l’activitat privada en la resta de finques. El manteniment 
d’aquesta activitat privada, ha de facilitar la recuperació de les activitats agrícoles lligades a 
l’explotació de les finques existents, i com a mínim, a mantenir-les en les condicions que es 
considerin ambientalment més adequades. 

Per aquestes finques es proposa bàsicament mantenir i recuperar l’ús agrícola a les 
feixes existents, amb plantació de fruiters o cereals, així com facilitar la implantació de l’ús 
d’hortes en els àmbits i localitzacions més adients per aquesta finalitat. 

 
El pla fixa en aquest cas, les condicions per aquesta explotació agrícola i forestal de les 

finques privades, així com les del seu manteniment en les condicions que es consideren 
més idònies per a la seva funció ambiental i paisatgística, i estableix les bases per a procedir 
a programes de recuperació ambiental. 

Aquest equilibri entre la destinació pública i privada de les finques, hauria de facilitar i 
contribuir a la recuperació d’unes bones condicions ambientals dels biòtops d’aquest àmbit, 
així com a la restauració i al manteniment en bones condicions d’aquest paisatge fortament 
antropitzat. 

 
La normativa pel que fa als espais forestals, de feixes i de garriga s’adequa per a facilitar la 
recuperació de la dinàmica pròpia de l’hàbitat, habilitant les mesures necessàries per fer 
front als incendis forestals, evitar la presencia o la introducció d’espècies exòtiques 
invasores, la freqüentació i la variabilitat climàtica, i facilitar la transició entre aquests espais 
forestals, de garriga i agrícoles per garantir la pervivència d'aquests ambients sense alterar 
negativament la connectivitat amb els espais naturals propers. 

 
 
13.3.- La xarxa de camins públics 
Tot i que aquest Pla Especial preveu mantenir aquest règim privat de bona part de les 

finques existents, proposa també, completar la vialitat pública entre aquestes finques i 
l’àmbit de parc, amb una xarxa de camins i recorreguts per a vianants i bicicletes, que ha de 
facilitar l’accés i el passeig a tot l’àmbit de la muntanya. 

La delimitació d’aquesta xarxa de camins, incorpora els recorreguts ja existents i a partir 
dels quals inclou els diferents enllaços que per funcionalitat, topografia i visuals ha de 
permetre disposar d’una xarxa de recorreguts i passeig alternatius d’accés als diferents 
àmbits del parc.  

 
 
13.4.- La recuperació del medi natural i la restauració del paisatge 
El Pla Especial proposa també la recuperació de la coberta vegetal a partir del 

reconeixement, la valoració i el potencial que ofereixen els diferents indrets. Es en aquest 
sentit que el pla estableix les condicions per a les plantacions d’arbrat, les tales, neteges, 
noves plantacions, etc..., determinant les especies més idònies en cada lloc en funció del 
paper que els hi atorga, per facilitar la biodiversitat i el manteniment dels ecosistemes en 
cada cas. 

 
Així per una part es proposa la millora dels ecosistemes forestals, amb actuacions de 

manteniment i recuperació de la massa arbrada d’acord amb el potencial de la zona, i no 
admetent activitats que puguin incrementar la pèrdua de qualitat forestal o obstaculitzar-ne 
la recuperació.  

Per l’altra part, es proposa mantenir aquells terrenys amb formacions arbustives baixes, 
per tal de deixar evolucionar de forma natural el paisatge existent, entre la màquia i la brolla, 
el que permetrà mantenir la biodiversitat i els biòtops associats a aquests espais.  

I en tercer lloc, es proposa també mantenir i recuperar l’ús agrícola a les feixes existents, 
amb fruiters o cereals, així com facilitar la implantació de l’ús d’hortes en els àmbits i 
localitzacions més adients per aquesta finalitat. 
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Això en tots els casos, comportaria prèviament la neteja de l’àmbit, eliminant les 
construccions, la brossa i les ocupacions alienes, amb la restitució de l’estat natural del 
terreny.  

 
El cost de trasllat de la línia elèctrica d’alta tensió de 110 Kv, s’ha considerat no assumible ni  
necessari per assolir els objectius d’aquest pla especial, ja que impediria la realització 
d’altres objectius socials i d’interès públic d’aquest projecte, que es consideren prioritaris 
sobre aquell. 

 
 
13.5.- L’eradicació del barraquisme i edificacions il·legals. El desplaçament de les 

famílies i persones que les ocupen.  
La muntanya de les Pedreres constitueix l’últim reducte de barraques habitades del 

municipi. La seva instal·lació es remunta als anys 70 amb l’eradicació de les barraques de 
Montjuic i la construcció del barri de Font de la Pólvora, que va suposar també el 
desplaçament d’algunes de les famílies a aquest indret. 

L’eradicació d’aquestes barraques i edificacions il·legals situades sobre terrenys públics, 
amb la reubicació de les famílies i persones afectades, comporta la necessitat d’establir un 
programa d’acció social que haurà d’abordar tard o d’hora el consistori. 

Tot i que la resolució d’aquesta problemàtica social i l’establiment d’aquest programa no 
es objecte directe d’aquest Pla especial, es evident que aquesta problemàtica social se 
superposa a la recuperació d’aquest indret, i la seva resolució es indispensable i prèvia al 
desplegament de les determinacions d’aquest Pla especial. 

 
Les gestions pel desplaçament d’aquestes famílies, comportarà l’establiment d’una 

alternativa per al seu reallotjament i la elaboració d’un programa específic (“Programa social 
de Les Pedreres”) i una gestió continuada per part dels serveis socials de l’Ajuntament, i 
comportarà la definició de les polítiques socials i opcions adoptades amb la participació de 
les persones afectades, l’establiment dels costos, finançament i ajudes necessàries per la 
realització dels seus objectius, la seva programació, així com el suport i seguiment continuat 
del seu compliment.  

La gestió i programació d’aquesta problemàtica social, i la reubicació de les famílies 
afectades anirà independent d’aquest Pla especial, però en condicionarà el seu 
desenvolupament. 

 
 

14.-  RESUM DE SUPERFÍCIES 
L’àmbit que abasta aquest Pla especial te una superfície total de 899.629,76 m2. 
La configuració dels quatre diferents àmbits del Parc: Parc dels Prats de la Muralla, Parc 

de la Torre Alfons XII, Parc de les Pedreres del Palco dels Sastres, i Parc dels Caputxins, 
tindran una superfície total de 193.459,34 m2, i que corresponen a:  

 
Parc dels Prats de la Muralla:  7.821,27 m2 
Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII:    60,627,87 m2 
Parc de les Pedreres del Palco dels Sastres:  37.111,90 m2 
Parc dels Caputxins:  87.898,30 m2 

 
La configuració d’aquests diferents àmbits de parc urbà, comportarà l’expropiació de les 

finques privades incloses dins el seus àmbits respectius, amb un total de 79.483 m2 i 
d’acord amb les  superfícies següents: 

 
Parc dels Prats de la Muralla: 4.570 m2 a expropiar 
Parc de la Torre Alfons XII: 32.763 m2 a expropiar 
Parc de les Pedreres del Palco dels Sastres: 34.157 m2 a expropiar 
Parc dels Caputxins. 7.993 m2 a expropiar 
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L’Ajuntament disposa en l’actualitat de 424.017 m2 en propietat, que corresponen a un 

percentatge del 47,11% de propietat pública de la superfície total de l’àmbit, als que s’han 
d’afegir els 79.483 m2 de terrenys que es preveuen d’expropiació per a destinar-los a parc 
públic, i que en total conformaran una superfície de terreny públic de 503.500 m2, es a dir el 
55,94% del total de l’àmbit. 

 
 
 
El resum de superfícies dels diferents àmbits establerts en el Pla Especial s’especifiquen 

en el quadre adjunt: 
 
 

CLAU  NOM          (m2)
1 Xarxa Viària  9.911,04
2 Espais de Parc d'Ús Públic  193.459,34

2.1  Parc de les Pedreres de la Torre d'Alfons XII  60.627,87
2.2  Parc de les Pedreres del Palco dels Sastre  37.111,90
2.3  Parc dels Caputxins  87.898,30
2.4 Parc dels Prats de la Muralla  7.821,27

3 Espais forestals   389.454,03
3.1  Bosc de la Font de la Pólvora  162.239,03
3.2  Bosc de la Muntanya de les Pedreres  227.215,00

4 Espai de Feixes  212.054,02
4.1  Feixes de la Torre Gironella  36.422,89
4.2  Feixes dels Caputxins  115.789,00
4.3 Feixes de Vista Alegre  44.908,10
4.4  Feixes de les Creus  14.934,03

5 Espais de Garriga  94.751,33
5.1  Garriga dels Merlets  8.826,77
5.2  Garriga del Calvari  34.515,75
5.3  Garriga dels Caputxíns‐ El Carme  51.408,81

TOTAL  899.629,76  
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
CAPÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL. 

Art. 1. Àmbit i abast d’aquesta modificació 
L’àmbit d’aquest Pla Especial del Parc de les Pedreres correspon als terrenys situats en 

la muntanya del mateix nom i delimitats en el Pla general d’Ordenació Urbana de Girona 
(PGOU) dintre del sistema de parcs ecològics-paisatgístics de la ciutat (clau C3). 

L’àmbit queda delimitat al nord pel Barri Vell i el barri de Torre Gironella, al sud per la 
carretera de Sant Feliu, el cementiri, i el barri de Font de la Pólvora, a l’oest pel barri del 
carrer del Carme i de les Pedreres, i a l’est pel camí del Calvari fins a la Font de la Pólvora 
passant pels polvorins i el límit del PEIN de les Gavarres.  

L’àmbit ve definit i representat gràficament en els plànols d’informació i1–“Situació”, que 
acompanyen aquest expedient. 

 
 

Art. 2. Objecte  
L’objecte d’aquest Pla Especial és l’ordenació d’aquest sector d’acord amb la finalitat i 

criteris establerts al Pla General d’Ordenació Urbana, per a la recuperació i millora d’aquest 
àmbit donada la seva importància mediambiental i paisatgística al costat de l’àrea urbana de 
la ciutat. 

El Pla Especial determinarà els diferents àmbits i usos, per a la restauració i millora 
ambiental i paisatgística d’aquesta àrea, així com per a facilitar la seva utilització com a parc 
públic i àrea de passeig i gaudi dels ciutadans. 

 
 

Art. 3. Marc legal  
Aquest Pla Especial s’adequa a la legislació urbanística vigent, en especial al Decret  

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, a la 
Llei 3/2012 de modificació d’aquesta Llei d’urbanisme, al Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i al Pla General d’Ordenació Urbana 
de Girona aprovat el 28 de febrer de 2002. 

 
 

Art. 4. Supletorietat del PGOU  
Per a totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu que no estiguin 

regulades expressament en la present normativa, regirà amb caràcter supletori el vigent Pla 
General d’Ordenació Urbana.  

 
 

Art. 5. Vigència  
Aquest Pla Especial entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seva aprovació 

definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat i la seva vigència es indefinida fins que no es 
procedeixi a la seva revisió o la del Pla General vigent. 

 
 

Art. 6. Documents que integren aquest Pla Especial 
 Aquest Pla Especial està integrat pels documents següents: 

• Memòria informativa 



PLA ESPECIAL DEL PARC DE LES PEDRERES  GIRONA 

LAND Urbanisme i Projectes SLP   
 

50

• Memòria de la proposta 
• Memòria social 
• Catàleg de masies i cases rurals. Les Pedreres 
• Avaluació de la mobilitat generada 
• Normativa urbanística 
• Avaluació econòmica i financera, i informe de sostenibilitat econòmica 
• Agenda i pla d’etapes 

 
• Plànols d’informació 

o 01  Situació 
o 02  Ortofotografia 
o 03  Planejament vigent 
o 04  Edificacions existents i estructura de la propietat 
o 05  Usos del sòl 
o 06  Unitats de paisatge i substrats vegetals 
o 07  Infraestructures de serveis existents 

• Plànols d’ordenació 
o 08  Àmbits d’intervenció (Zonificació) 
o 09  Intervenció sobre l’edificació i la propietat 
o 10  Mobilitat – Xarxa viària 
o 11  Fases d’actuació 
o 12  Esquema d’ordenació resultant 
o 13     Protecció contra incendis forestals 
o 14  Servituds aeronàutiques 

 
 
 
 

CAPÍTOL SEGON – DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL 

Art. 7. Gestió urbanística 
1.- Per a la regulació i autorització dels usos, activitats, i obres en les finques privades 

incloses dins l’àmbit d’aquest Pla Especial son d’aplicació directe les normes establertes en 
aquesta normativa. 

2.- L’Ajuntament establirà un “Pla de gestió de l’espai forestal, foment de l’activitat 
agrícola, i millora del paisatge”, per fomentar i fixar les condicions de replantació i 
manteniment del bosc, i incentivar l’explotació agrícola dels espais de feixes, d’acord amb 
els criteris i determinacions fixades en aquest normativa. 

3.- Per al desenvolupament dels quatre diferents àmbits previstos com a Espais de parc 
urbà públic, es tramitaran els corresponents projectes, que fixaran l’ordenació detallada de 
les plantacions, intervencions i obres a efectuar, respectant els criteris, objectius i normes 
d’aplicació fixades en aquest Pla Especial.  

4.- Per al desenvolupament de la vialitat, xarxa de camins i recorreguts per a vianants i 
bicicletes previstos en aquest Pla especial es tramitarà el corresponent projecte d’obres de 
la xarxa viària. 

5.- L’aprovació definitiva dels diferents projectes de desenvolupament del sector, 
comportarà la expropiació i ocupació de les finques afectades per la vialitat i pels àmbits 
previstos per a Parc urbà públic dins aquest Pla Especial.  

 
 

Art. 8. Projectes pel desenvolupament del sector 
D’acord amb el establert a l’article anterior, pel desenvolupament de les determinacions 

d’aquest Pla especial es fixen els següents projectes d’obres. 
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1.- Projectes per a la gestió del medi natural: 

Pla de gestió forestal i foment de l’activitat agrícola, per a la recuperació de la 
coberta vegetal i la restauració del paisatge de les Pedreres. 

2.- Projectes d’obres per al desenvolupament de la xarxa viària: 
Projecte xarxa viaria, camins i recorreguts per a vianants i bicicletes 

3.- Projectes d’obres per als diferents àmbits previstos per a Parc públic: 
Projecte del Parc dels Prats de la Muralla  
Projecte del Parc de la Torre Alfons XII  
Projecte del Parc de les Pedreres del Palco del Sastres 
Projecte del Parc dels Caputxins  

 
Aquest Pla especial indica les traces de la xarxa viària de camins i recorreguts per a 

vianants i bicicletes. Els projectes d’urbanització que la desenvolupin delimitaran els terrenys  
a obtenir per expropiació, incorporaran la relació de bens i drets afectats, i en legitimaran la 
seva expropiació d’acord amb la llei d’expropiació forçosa. 

 
 

Art. 9. Gestió pel desplaçament de les famílies instal·lades en terrenys públics, i 
l’eradicació de les edificacions il·legals 

1- L’aprovació definitiva i publicació d’aquest Pla Especial faculta l’Ajuntament per a 
iniciar les gestions per al desplaçament de les famílies, i l’eradicació de les barraques i 
edificacions il·legals situades sobre terrenys públics. 

2.- L’ajuntament elaborarà i aprovarà un programa específic (“Programa social de Les 
Pedreres”) per aquest reallotjament que inclourà com a mínim les determinacions següents: 

Identificació de les unitats familiars i persones afectades, amb la determinació de les 
característiques específiques que puguin tenir incidència en el seu desplaçament. 
Proposta de reallotjament específica per a cada una de les unitats familiars afectades. 
Programa i terminis previstos per al trasllat. 
Estudi econòmic i financer de l’operació. 

3.- Les propostes i programa pel desplaçament i eradicació de les barraques i 
edificacions il·legals, facilitarà el reallotjament de les persones afectades en base a les 
condicions establertes en el programa social, que incorporarà les opcions que es considerin 
més adequades en cada cas, i que podran abastar també les següents opcions: 

Facilitar una parcel·la per a la construcció d’un habitatge. 
Facilitar el desplaçament a un nou habitatge ja construït. 
Indemnitzar monetàriament el cost del trasllat. 
Excepcionalment, fixant la possibilitar de permanència temporal amb un dret 
d’utilització i d’acord amb un termini fixat. 

 
 
 

CAPÍTOL TERCER – RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 

Art. 10. Règim urbanístic – Classificació i qualificació del sòl 
A l’àmbit del Pla Especial li és d’aplicació el règim de sòl no urbanitzable tal com estableix 

el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona.  
D’acord amb les determinacions del esmentat Pla General d’Ordenació Urbana, els 

terrenys estan qualificats com a “Sistema de Parcs Ecològico-paisatgístic” (Clau C.3).  
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Art. 11. Àmbits d’intervenció del Parc de les Pedreres  
1.- En el marc dels objectius de qualitat ecològica i paisatgística, i als efectes de 

l’ordenació del destí i l’ús dels terrenys, el sector és objecte de subdivisió en els àmbits 
d’ordenació específica següents: 

a) Xarxa viària (Clau 1) 
b) Espais de parc d’ús públic (Clau 2) 

- Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII (Clau 2.1) 
- Parc de les Pedreres del Palco del Sastre (Clau 2.2) 
- Parc dels Caputxins (Clau 2.3) 
- Parc dels Prats de la Muralla (Clau 2.4) 

c) Espais forestals (Clau 3) 
- Bosc de Font de la Pólvora (Clau 3.1) 
- Bosc de la muntanya de les Pedreres (Clau 3.2) 

d) Espais de feixes (Clau 4) 
- Feixes de la Torre Gironella (Clau 4.1) 
- Feixes dels Caputxins (Clau 4.2) 
- Feixes de Vistalegre (Clau 4.3) 
- Feixes de les Creus (Clau 4.4) 

e) Espais de garriga (Clau 5) 
- Garriga dels Merlets (Clau 5.1) 
- Garriga del Calvari (Clau 5.2) 
- Garriga dels Caputxins – El Carme (Clau 5.3) 
 

2.- Els límits dels diversos àmbits d’ordenació estan grafiats en els plànol 08-Àmbits 
d’intervenció. La regulació específica de cada un d’aquests àmbits d’intervenció s’estableix 
en els articles següents. 

 
 
 
 

CAPÍTOL QUART – REGULACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DESTINATS A 
L’ÚS PÚBLIC  

Art. 12. Usos públics 
S’entén per ús públic el desenvolupament d’aquelles activitats no directament productives 

que tradicionalment s’han dut a terme al medi natural, així com la prestació de serveis als 
visitants i usuaris de l’espai del Parc de Les Pedreres.. 

Els usos públics s’han de desenvolupar amb ple respecte als béns públics i privats, i en 
cap cas no poden suposar efectes negatius sobre el medi natural. 

L’ordenació d’aquests usos i el seu règim urbanístic es regirà per el establert en el Pla 
General d’Ordenació Urbana per als espais lliures públics i l’espai viari, així com per les 
determinacions d’aquesta normativa. 

 
 

Art. 13. Xarxa viària (Clau 1)  
Els vials dins aquest àmbit, es classifiquen en dues categories: 
a) Vials de la xarxa local. Tenen com a funció la comunicació entre els assentaments 

urbans i d’accés rodat als diferents àmbits i aparcaments. 
b) Xarxa de camins públics. Comprèn els senders i altres camins públics tradicionals. 

Són destinats a la circulació no motoritzada. Es garantirà l’ús públic i no s’admetrà 
cap ús o activitat que interrompi de manera permanent el lliure pas. 
Aquest Pla Especial indica les traces d’aquesta xarxa de camins i recorreguts per a 
vianants. Els projectes d’urbanització que el despleguin delimitaran els terrenys a 
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obtenir per expropiació incorporaran la relació de bens i drets afectats, i legitimaran la 
seva expropiació d’acord amb la Normativa d’expropiació forçosa. 
Els projectes adaptaran els diferents camins a les característiques de cada lloc de 
pas, i tindran preferentment una amplada de 2 mts i paviment de terra o sauló, evitant 
la seva impermeabilització. 

Als efectes d’aquesta normativa les categories dels vials estan identificats en els plànols 
d’ordenació d’aquest Pla Especial. 

 

Art. 14. Espais de parc (Clau 2)  

Comprèn aquells terrenys que el Pla Especial preveu que formin els parcs públics del 
Parc de les Pedreres. Seran d’ús i propietat públics, destinats a parcs, pel passeig, descans 
i gaudi de les persones, així com per la protecció i millora de la qualitat ambiental de la ciutat 
Els espais de parc incorporaran els edificis de serveis i equipaments que siguin necessaris 
per la seva millor funcionalitat.  

Aquests àmbits previstos per a parc públic, son els següents: 
 

- Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII (Clau 2.1) 
- Parc de les Pedreres del Palco del Sastre (Clau 2.2) 
- Parc dels Caputxins (Clau 2.3) 
- Parc dels Prats de la Muralla (Clau 2.4) 
 

El projecte del Parc s’adequarà bàsicament a les característiques i condicions que 
s’especifiquen en els apartats següents, incorporant així mateix la vegetació que s’especifica 
com a prioritària per a cada àmbit. Es prohibeix específicament la plantació d’espècies 
exòtiques invasores, tot donant compliment al que estableix el Reial decret 630/2013, de 2 
d'agost, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 
El projecte que ha desenvolupar les condicions tècniques del Parc urbà de les Pedreres, 
haurà d'especificar les determinacions tècniques sobre les condicions de restauració de la 
totalitat de l’àmbit d'afecció de les activitats extractives. 

 
14.1  Espais de parc – Parc de les Pedreres de la Torre Alfons XII (Clau 2.1).  

1. Objectiu: Manteniment de l’espai i les feixes com a prats per a l’estada, el passeig i el 
coneixement de les antigues pedreres de Girona. S’adequaran les Pedreres d’en Solés i 
Anglada per a poder-hi passejar i observar els afloraments rocosos. Es potenciarà la Torre 
Alfons XII com a mirador de la ciutat ubicant-hi elements d’estada com a berenadors.  

2. Serveis i Equipaments previstos: Edifici de serveis amb exposició i mostra dels treballs 
dels picapedres a les antigues pedreres, i de la seva contribució al bastit de la ciutat. L’edifici 
de serveis i informació es pot ubicar dins d’un dels edificis existents que s’hauria de 
rehabilitar. S’habilitarà una zona per a l’aparcament de vehicles, 

Les noves edificacions per aquests equipaments i serveis públics no ultrapassaran en 
conjunt una superfície màxima de 1.800 m2, i una alçada màxima de 7 mts.  

3. Actuacions prèvies: Expropiació d’una part de les finques.  
4. Vegetació: Vegetació herbàcia i de garriga amb algun exemplar de lledoner (Celtis 

australis), de xiprer (Cupressus sempervirens) i de pi blanc (Pinus halepensis). 
5. Usos: Passeig, estada i gaudi de l’espai. 
6. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
 

14.2  Espais de parc – Parc de les Pedreres del Palco del Sastre (Clau 2.2).  
1. Objectiu: Manteniment de l’espai per a permetre l’estada, el passeig i el coneixement 

de les antigues pedreres de Girona. Les antigues explotacions de les canteres es netejaran i 
s’adequaran per a poder-hi observar els afloraments rocosos. 

2. Serveis i Equipaments previstos: Possibilitat d’ubicar-hi un teatre-auditori a l’aire lliure 
per desenvolupar actes públics, i un edifici de serveis amb exposició i mostra dels treballs a 
les antigues pedreres. 
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Les noves edificacions per aquests equipaments i serveis públics no ultrapassaran en 
conjunt una superfície màxima de 1.200 m2, i una alçada màxima de 7 mts 

3. Actuacions prèvies: Expropiació d’una part de les finques, i eliminació de les 
ocupacions existents per a la cria de bestiar.  

4. Vegetació: Vegetació herbàcia i bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines (Quercus 
ilex), bé que amb presència d’altres espècies autòctones com el roure martinenc (Quercus 
humilis), l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea 
europaea) i el lledoner (Celtis australis) també hi seran admesos.  

5. Usos: Passeig, estada, gaudi de l’espai i altres usos de pública concurrència.  
6. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
7. Patrimoni arqueològic: En les primeres explotacions de pedra de la part més propera a 

l’antic camp de futbol de Vista Alegre, es situa el jaciment arqueològic d’època romana 
“Pedrera de la Bohiga”, inventariat amb el nº 6221, al barri de Vista Alegre. Totes les 
actuacions que s’efectuïn dins aquest àmbit, s’hauran de realitzar sota control arqueològic.  

 
14.3  Espais de parc – Parc dels Caputxins (Clau 2.3).  

1. Objectiu: Parc emblemàtic de la muntanya de les Pedreres pel seu valor com atalaia i 
mirador de la ciutat i de les Gavarres. Es preveu una intensa activitat d’usos públics, per al 
passeig, jocs, lleure, berenadors.  

També es netejarà i condicionarà l’espai per al reconeixement de les ruïnes de les 
antigues fortificacions militars, i a les que s’acompanyarà amb les notes i explicacions del 
seu valor històric en la defensa i formació de la ciutat. L’excavació de les diferents restes de 
les fortificacions militars, túnels, fossars, etc..., s’efectuarà en fases posteriors a la posta en 
funcionament del parc, d’acord amb els diferents programes d’excavació que s’estableixin en 
cada moment. 

2. Serveis i Equipaments previstos: El parc incorporarà un o més edificis per a bar, 
restauració i serveis. L’edifici de serveis incorporarà la maqueta i/o l’exposició sobre el paper 
d’aquest lloc en la defensa i la història de la ciutat. S’habilitaran dues zones per a 
l’aparcament de vehicles. 

Les noves edificacions per aquests equipaments i serveis públics no ultrapassaran en 
conjunt una superfície màxima de 1.200 m2, i una alçada màxima de 7 mts 

3. Actuacions prèvies: Enderroc de les barraques i edificacions il·legals amb el 
desplaçament i reubicació de les persones afectades. Expropiació d’una finca. 

4. Vegetació: Vegetació herbàcia i de garriga. Els arbres seran fruiters, el garrofer 
(Ceratoria siliqua), l’olivera (Olea europea), el lledoner (Celtis australis), el llorer (Laurus 
nobilis), el roure martinenc (Quercus humilis), l’alzina (Q. ilex), l’aladern (Rhamnus 
alaternus) i el freixe (Fraxinus angustifolia), i es guardaran els exemplars de pi pinyer 
existents(Pinus pinea). 

5. Usos: Passeig, estada i gaudi de l’espai, jocs, i altres usos de pública concurrència. 
6. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
 

14.4  Espais de parc – Parc dels Prats de la Muralla (Clau 2.4).  
1. Objectiu: Manteniment de l’espai, i les feixes com a prats per a l’estada i el passeig.  
2. Actuacions prèvies: Expropiació d’una part de les finques 
3. Vegetació: Vegetació herbàcia amb algun exemplar d’olivera (Olea europaea), de 

lledoner (Celtis australis) i algun fruiter. 
4. Usos: Passeig, estada i gaudi de l’espai 
5. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
 
 

Art. 15. Edificacions i elements constructius previstos en les zones de parcs 
públics.  

La construcció d'edificacions de serveis, equipaments i elements constructius previstos en 
les zones de parcs públics haurà de garantir la no afectació a especies o comunitats 
vegetals d’interès, s'ubicaran en els emplaçaments que generin menor impacte paisatgístic i 
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ambiental, i s’haurà de garantir la seva adequació e integració paisatgística en el seu entorn 
natural. 
No s’estableixen paràmetres d’edificabilitat ni ocupació per aquestes edificacions, atès el 
caràcter de sòl no urbanitzable del seu emplaçament, no obstant s’hauran d’ajustar als 
paràmetres màxims establerts per a cada àmbit en l’article anterior. El procediment 
d’autorització de les obres i usos admesos, s’ajustarà a l’establert en la legislació vigent per 
a les actuacions específiques per a destinar-los a activitats o equipaments d’interès públic 
(article 47.4 de la Llei d’urbanisme). 
Els treballs d’enderrocs, retirada de deixalles, runes i altres elements contaminants 
s’adequaran a la normativa vigent en matèria de residus. 
 
 

Art. 16. Enllumenat públic i serveis urbanístics. 

1.- Enllumenat públic: Exceptuant el vial principal d’accés a Torre Gironella, tant en els 
àmbits de parc públic com en la resta d’àmbits privats es mantindrà un nivell d’il·luminació 
pública molt baix i propi del sòl no urbanitzable. D’acord amb el que estableix la llei 6/2001 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, es mantindrà 
al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de 
la flora i dels ecosistemes en general; i en qualsevol cas s’evitarà els efectes de la 
contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.  
Les característiques de l'enllumenat exterior nocturn, en cas de preveure'n en els projectes 
dels parcs públics, hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn,  així com les 
del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementaries EA-01 a EA-07. 

2.- Xarxes d’aigua i sanejament: Donada la condició de sòl no urbanitzable d’aquest 
àmbit, en el que no es permeten noves edificacions per habitatges i en el que es preveu el 
trasllat de les famílies que habiten barraques en terrenys públics i l’enderroc d’aquestes, 
tampoc es preveuen noves xarxes de serveis d’aigua, sanejament, electricitat o altres 
serveis urbanístics.  
Els projectes de les edificacions de serveis i equipaments dels àmbits de parc, incorporaran 
els subministres e instal·lacions necessàries d’acord amb el seu emplaçament i necessitats, 
a partir de les xarxes d’aigua i sanejament existents. 

3.-. Abocaments d’aigües: D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, 
amb caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals 
susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini 
públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”. 

 
 

Art. 17. Senyalètica 

L’ajuntament elaborarà un projecte de senyalització unitari de direccions, serveis, 
elements naturals, patrimonials, etc..., basat en criteris d’unitat, minimització de rètols, i 
disseny acurat amb materials i colors discrets. 
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CAPÍTOL CINQUÈ – REGULACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PER LA 
RECUPERACIÓ DE L’ESPAI NATURAL I EL PAISATGE. 

Art. 18. Àmbits d’intervenció per a la recuperació de l’espai natural i el paisatge. 

1.- En la resta de terrenys no destinats a l’ús públic de parc, amb independència del seu 
règim de propietat, i en el marc dels objectius de recuperació de la qualitat mediambiental i 
millora paisatgística, l’àmbit del Pla Especial és objecte de subdivisió en els àmbits 
següents:  

f) Espais forestals (Codi gràfic 3) 
- Bosc de la Font de la Pólvora (Clau 3.1) 
- Bosc de la muntanya de les Pedreres (Clau 3.2) 

g) Espais de feixes (Clau 4) 
- Feixes de la Torre Gironella (Clau 4.1) 
- Feixes dels Caputxins (Clau 4.2) 
- Feixes de Vistalegre (Clau 4.3) 
- Feixes de les Creus (Clau 4.4) 

h) Espais de garriga (Clau 5) 
- Garriga dels Merlets (Clau 5.1) 
- Garriga del Calvari (Clau 5.2) 
- Garriga dels Caputxins – El Carme (Clau 5.3) 

2.- Els límits dels diversos àmbits d’ordenació estan grafiats en els plànols d’ordenació 
d’aquest Pla especial. Les condicions de la seva regulació particular s’estableixen en els 
articles següents. 

3.- D’acord amb el que estableix la llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn, es mantindrà al màxim possible les condicions naturals 
de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general; 
amb un nivell d’il·luminació mínim necessari pels habitatges existents, i en qualsevol cas 
s’evitarà els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.  
Les característiques de l'enllumenat exterior nocturn, en cas de preveure'n, hauran de 
complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn,  així com les del Reial decret 1890/2008, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 

4.- Els residus que es generin en el procés d'enderroc d'edificacions s'hauran de 
gestionar d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus, especialment pel que fa a 
la possible presencia de residus de fibrociment, i la seva gestió específica. 

 
 

Art. 19. Espais forestals (Clau 3)  

Comprèn aquells terrenys que el Pla Especial atorga una destinació forestal d’acord amb 
la legislació sectorial, i amb unes determinacions específiques adreçades a la conservació i 
la millora dels ecosistemes forestals propis d’aquest àmbit. Es prohibeix específicament la 
plantació d’espècies exòtiques invasores, tot donant compliment al que estableix el Reial 
decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores. 

 
L’ús i destí dels terrenys és el forestal, que s’adequarà a la regulació específica de cada 

subzona, que s’esmenta a continuació. 
 
Espais forestals – Bosc de Font de la Pólvora (Clau 3.1).  
1. Objectiu: Terrenys on es mantindrà la cobertura arbòria sens perjudici de les clarianes 

existents.  
2. Vegetació: Es preveu el bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines (Quercus ilex), bé 

que amb presència d’altres espècies autòctones com el roure martinenc (Quercus humilis), 
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l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) 
i el lledoner (Celtis australis) també hi seran admesos. Pel que fa als pins, s’eliminaran els 
exemplars de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinastre (Pinus pinaster), mentre que el pi 
pinyer (Pinus pinea) s’hi mantindrà sempre hi quan es tracti d’exemplars de 10 m o més 
d’altura. 

3. Usos: No s’admeten actuacions contràries a l’objectiu de manteniment i recuperació de 
la massa arbrada. Únicament s’admetrà el passeig per aquells camins i senders 
especialment habilitats amb aquest fi. 

4. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
 
Espais forestals – Bosc de la muntanya de les Pedreres (Clau 3.2).  
1. Objectiu: Terrenys on el Pla preveu actuacions de recuperació i manteniment de la 

massa arbrada. També es preveu l’enderroc de totes les edificacions i la naturalització de 
l’àmbit.  

2. Vegetació: Es preveu el bosc mixt de suros (Quercus suber) i alzines (Quercus ilex), bé 
que amb presència d’altres espècies autòctones com el roure martinenc (Quercus humilis), 
l’om (Ulmus minor) i el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) 
i el lledoner (Celtis australis) també hi seran admesos. Pel que fa als pins, s’eliminaran els 
exemplars de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinastre (Pinus pinaster), mentre que el pi 
pinyer (Pinus pinea) s’hi mantindrà sempre hi quan es tracti d’exemplars de 10 m o més 
d’altura. 

3. Usos: En aquests terrenys no s’admetrà cap activitat que pugui incrementar la seva 
pèrdua de qualitat forestal o obstaculitzar-ne la recuperació. Únicament s’admetrà el passeig 
per aquells camins i senders especialment habilitats amb aquest fi. 

4. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 
 

Art. 20. Espais de feixes (Clau 4)  

Comprèn aquells terrenys agraris que el Pla Especial preveu per activitats agrícoles, 
bàsicament centrada en els cultius d’arbres fruiters i d’horta. 

Es prohibeix específicament la plantació d’espècies exòtiques invasores, tot donant 
compliment al que estableix el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula la 
Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 

 
Espais de feixes – Feixes de la Torre Gironella (Clau 4.1).  
1. Objectiu: Mantenir i potenciar l’ús d’hortes a totes les feixes. 
2. Vegetació: Els elements arbrats seran exclusivament els fruiters, a més del lledoner 

(Celtis australis) i el freixe (Fraxinus angustifolia).  
3. Usos: Explotació de les activitats agrícoles. 
4. Construccions: Es promourà amb criteris d’integració paisatgística i racionalització en 

l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport a l’activitat.  
5. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 
Espais de feixes – Feixes dels Caputxins (Clau 4.2).  
1. Objectiu: Potenciar l’ús agrícola a totes les feixes, amb fruiters o cereals. 
2. Vegetació: S’admetran tots els fruiters, el freixe (Fraxinus angustifolia), l’alzina 

(Quercus ilex), el suro (Quercus suber), el roure martinenc (Quercus humilis), l’om (Ulmus 
minor) i el lledoner (Celtis australis). El xiprer (Cupressus sempervirens) només s’hi 
acceptarà si apareix vinculat a algun habitatge. 

3. Usos: Agrícoles, cultiu de fruiters, cereals i horta 
4. Construccions: Es promourà amb criteris d’integració paisatgística i racionalització en 

l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport a l’activitat. Per als habitatges 
existents s’estarà a l’establert a l’ Art. 23 i següents d’aquesta normativa.  

5. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 



PLA ESPECIAL DEL PARC DE LES PEDRERES  GIRONA 

LAND Urbanisme i Projectes SLP   
 

58

Espais de feixes – Feixes de Vistalegre (Clau 4.3).  
1. Objectiu: Potenciar l’ús agrícola a totes les feixes, amb fruiters o cereals. 
2. Vegetació: S’admetran tots els fruiters, el freixe (Fraxinus angustifolia), l’alzina 

(Quercus ilex), el suro (Quercus suber), el roure martinenc (Quercus humilis), l’om (Ulmus 
minor) i el lledoner (Celtis australis).  

3. Usos: Agrícoles, cultiu de fruiters, cereals i horta 
4. Construccions: Es promourà amb criteris d’integració paisatgística i racionalització en 

l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport a l’activitat.  
5. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
6. Patrimoni arqueològic: En les primeres explotacions de pedra de la part més propera a 

l’antic camp de futbol de Vista Alegre, es situa el jaciment arqueològic d’època romana 
“Pedrera de la Bohiga”, inventariat amb el nº 6221, al barri de Vista Alegre. Totes les 
actuacions que s’efectuïn dins aquest àmbit, s’hauran de realitzar sota control arqueològic.  

 
Espais de feixes – Feixes de les Creus (Clau 4.4).  
1. Objectiu: Mantenir l’actual activitat agrícola, cultiu de l’olivera.  
2. Vegetació: L’olivera (Olea europaea) per al cultiu, i alzina (Quercus ilex) per a la vorada 

amb el sotabosc propi. 
3. Usos: Agrícola, cultiu de l’olivera 
4. Construccions: Es promourà amb criteris d’integració paisatgística i racionalització en 

l’emplaçament, una reglamentació de les barraques de suport a l’activitat.  
5. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 
 

Art. 21. Espais de garriga (Clau 5)  

Comprèn aquells terrenys amb formacions arbustives baixes, que el Pla Especial valora 
per la seva contribució a la biodiversitat. El pla els atorga una destinació forestal, ja que la 
garriga tendeix a evolucionar cap a boscos o màquies. Es prohibeix específicament la 
plantació d’espècies exòtiques invasores, tot donant compliment al que estableix el Reial 
decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores. 

La regulació específica per a cada subzona serà la següent: 
 
Espais de garriga – Garriga dels Merlets (Clau 5.1).  
1. Objectiu: Terrenys on el Pla preveu la maduració i consolidació de la garriga.  
2. Vegetació: Garriga poc o molt esclarissada formada per el garric (Quercus coccifera), 

el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’aladern (Rhamnus alaternus), la lleteresa (Euphorbia 
characias), el matapoll (Daphne gnidium), l’argelaga (Genista scorpius), l’esparraguera 
boscana (Asparagus acutifolius), la roja (Rubia peregrina), l’arítjol (Smilax aspera), el roser 
(Rosa sp.), l’espinavessa (Paliurus spina-christi) o el llistó (Brachypodium retusum), entre 
altres espècies. L’estrat arbori hi ha de ser més aviat escàs. 

3. Usos: Únicament s’admetrà el passeig per aquells camins i senders especialment 
habilitats amb aquest fi. 

4. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit serà pública. 
 
Espais de garriga – Garriga del Calvari (Clau 5.2).  
1. Objectiu: Deixar evolucionar de forma natural el paisatge existent, entre la màquia i la 

brolla, així com netejar l’àmbit de construccions i restituir l’estat natural del terreny.  
2. Vegetació: Formada per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’argelaga (Genista 

scorpius), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i d’algun exemplar de marfull 
(Viburnum tinus).  

3. Usos: Únicament s’admetrà el passeig per aquells camins i senders especialment 
habilitats amb aquest fi. 

4. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
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Espais de garriga – Garriga dels Caputxins – El Carme (Clau 5.3).  
1. Objectiu: Permetre l’evolució de la garriga, netejant l’àmbit de construccions, vialitat 

sense ús i bosquetons de pi blanc (Pinus halepensis).  
2. Vegetació: Formada per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’argelaga (Genista 

scorpius), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i d’algun exemplar de marfull 
(Viburnum tinus). Serà especialment valorat la presència d’algun exemplar de suro (Quercus 
suber) i d’alzina (Quercus ilex). 

3. Usos: Únicament s’admetrà el passeig per aquells camins i senders especialment 
habilitats amb aquest fi. 

4. Titularitat: La titularitat del sòls d’aquest àmbit podrà ser privada. 
 
 
 
 

CAPÍTOL SISÈ – RÈGIM D’ÚS, REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ i MESURES 
D’INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE DE LES FINQUES NO DESTINADES A PARC 
PÚBLIC 

Art. 22. Definició i règim d’ús de les finques no destinades a Parc públic. 

Compren aquelles finques que no es consideren necessàries per a la conformació dels 
àmbits de parc públic, però que per la seva ubicació i valor ambiental dins aquest àmbit, cal  
que s’adeqüin a les condicions de preservació ambiental i adequació paisatgística d’aquest 
espai obert que configura la muntanya de Les Pedreres. 

 
Atesa la finalitat i l’elevat interès ambiental dels terrenys qualificats com a espais de bosc 

i espais de garriga, s’admetran únicament en aquests àmbits, els usos propis de la 
naturalesa rústica d’aquests terrenys, i no s’admetran altres usos, ni cap tipus d’edificació, 
instal·lació, tanques o acopi de material alienes a la seva naturalesa rústica, llevat de les 
xarxes d’infraestructures i serveis públics.  

 
En els àmbits qualificats com a espais de feixes, i d’acord amb la legislació urbanística 

vigent, es permetran els usos i les construccions lligades a l’activitat agrícola, ramadera i 
d’explotació dels recursos naturals. Dins aquestes activitats es considera prioritària la 
recuperació de les feixes de conreu, amb plantacions de fruiters, plantes medicinals o 
aromàtiques, agricultura ecològica, horta, ... o similar, així com instal·lacions per la cria de 
cavalls i hípica, o altres animals, que puguin esser complementaries a les activitats de 
turisme rural, educació en el lleure, educació ambiental, activitats artesanals, artístiques o 
restauració. 

Atesa l’escassa dimensió de les finques susceptibles d’activitat agrícola, i les condicions 
de preservació ambiental d’aquest indret, no es permetran noves edificacions d’habitatge. 

Els habitatges existents inclosos en el Catàleg de masies i cases rural que s’acompanya 
en aquest expedient, es regulen amb caràcter general en els arts. 23 i següents d’aquesta 
normativa. L’autorització d’obres per aquestes edificacions existents incloses dins el Catàleg 
de masies i que compleixen els requisits de l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme, haurà de 
seguir el procediment que determina l’article 50 de la Llei d’urbanisme. 

D‘acord amb la legislació urbanística vigent, s’admetran també en aquests àmbits 
qualificats com a espais de feixes, les actuacions específiques necessàries per a destinar-
les a activitats o equipaments d’interès públic de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 
lleure i d’esbarjo que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. Les construccions o instal·lacions 
destinades a aquestes actuacions específiques d’interès públic seran les mínimes 
imprescindibles per a l’ús de que es tracti. L’autorització d’obres, per aquest projectes 
d’actuacions específiques d’interès públic, haurà de seguir el procediment establert a l’article 
48 de la Llei d’urbanisme 
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Art. 23. Regulació de l’edificació. Catàleg de masies i cases rurals. 

1.- Les masies o cases rurals presents dins l’àmbit d’aquest Pla Especial, i que es 
reconeixen als efectes del establert a l’art. 47.3 de la Llei 3/2012 de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, són: Cal Carboner, Can Batlletines, Ca la Pilar i Les Rohigues. 
Aquestes masies estan incloses en el Catàleg de masies i cases rurals que se acompanya 
com annex 1 d’aquest Pla Especial, i venen localitzades en el plànol 09- Intervencions sobre 
l’edificació i la propietat. 

2.- Aquest catàleg de masies i cases rurals, incorpora també a més de les quatre masies 
abans esmentades, les fitxes de la resta d’habitatges preexistents en aquest àmbit, de 
construcció més recent, amb finques d’escassa dimensió i no vinculats a una explotació 
agrícola o forestal. En aquests habitatges preexistents serà d’aplicació el règim establert a la 
disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme (D. 305/2006 de 18 de 
juliol) 

3.- No s’incorpora en cap cas dins aquest catàleg, les edificacions i habitatges existents 
situats sobre terreny públic o privat, que es destina en aquest Pla Especial de Les Pedreres 
a parc públic, i que es consideren per tant, en situació de fora d’ordenació. Tal com estableix 
l’art. 9 d’aquesta normativa, per a aquestes edificacions amb habitatges en situació de fora 
d’ordenació, l’ajuntament elaborarà i aprovarà un programa específic (“Programa social de 
Les Pedreres”) pel reallotjament de les famílies afectades, amb l’eradicació de les barraques 
i edificacions il·legals situades sobre terrenys públics. 
 
 

Art. 24. Condicions d’edificabilitat i ús per a les masies i cases rurals 

1.- Masies i cases rurals: D’acord amb l’art. 47.3.a de la Llei 3/2012, en les masies i cases 
rurals s’admeten les obres de reconstrucció i rehabilitació, per tal de facilitar la implantació 
de l’ús d’habitatge o altres admesos en la legislació vigent i aquesta normativa.  

S’admetrà a més en cas necessari, l’ampliació de fins un 20% addicional de la superfície 
construïda del volum principal, que s’indica en la fitxa corresponent. Les ampliacions 
permeses es realitzaran sota el principi de integració en el conjunt preexistent i no podran 
alterar substancialment les característiques tipològiques de l’edificació. 

L’autorització d’obres per aquestes edificacions existents incloses dins el Catàleg de 
masies i que compleixen els requisits de l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme, haurà de seguir 
el procediment que determina l’article 50 de la Llei d’urbanisme. 

2.- Altres habitatges existents: Per a la resta d’habitatges preexistents inclosos dins les 
fitxes del catàleg, s’admetrà únicament el règim d’obres establert en la disposició transitòria 
sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

3.- Nous habitatges: Atesa l’escassa dimensió de les finques susceptibles d’activitat 
agrícola, i les condicions de preservació ambiental d’aquest indret, no es permeten nous 
habitatges en tot l’àmbit del Pla Especial. 

4.- Aigua i sanejament: Atès la condició de sòl no urbanitzable d’aquest àmbit, no es 
preveuen noves xarxes d’aigua, sanejament o altres xarxes de serveis públics. Els 
habitatges existents que no estiguin endollats a les xarxes públiques d’aigua i sanejament, 
hauran de connectar i adaptar-se a la xarxa existent, o en altre cas garantir l’idoneïtat dels 
seus serveis propis.  
En el cas que els aprofitaments d’aigua procedeixin de pous, hauran de regularitzar la 
situació davant l’Organisme de la Conca (en cas de no disposar de Resolució). En qualsevol 
cas, s’estarà al que estableix el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Aigües 

5.- Abocaments d’aigües: D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, 
amb caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals 
susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini 
públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”. 



PLA ESPECIAL DEL PARC DE LES PEDRERES  GIRONA 

LAND Urbanisme i Projectes SLP   
 

61

6.- Enderrocs: Els treballs d’enderrocs, retirada de deixalles, runes i altres elements 
contaminants s’adequaran a la normativa vigent en matèria de residus. 

 
 

Art. 25. Condicions estètiques, materials i colors. 

Les obres de rehabilitació o ampliació de les masies i cases rurals o altres habitatges 
preexistents respectaran la tipologia tradicional, mantenint una volumetria simple i compacte 
amb un volum principal predominant, amb altres agregats a ell de manera que el conjunt 
presenti una configuració inequívocament unitària 

Les façanes seran de cares planes i verticals, amb caràcter unitari on prevaldran els 
paraments opacs sobre les obertures. . No s’admeten els cossos volats. 

L’alçada que correspon a l’edificació és la de l’edifici existent. El volum de les possibles 
ampliacions no sobrepassarà en alçada la línia de la coberta de l’edifici existent. 

Cobertes: S’utilitzarà la teula aràbiga característica de la zona. La pendent no podrà 
superar el 30%. El vol de les cobertes en relació amb els paraments verticals exteriors tindrà 
com a màxim, una longitud de 0,50 m. Les barbacanes i ràfecs de coberta utilitzaran la 
forma i materials de l’arquitectura tradicional. 
No s’admeten terrats plans ni cobertes amansardades llevat que siguin existents. 
Excepcionalment s’admetran terrats plans incorporats al volum per tal minimitzar l’impacta 
visual dels elements d’instal·lacions tècniques. 

Materials:  S’utilitzaran preferentment la maçoneria de pedra de la zona o l’arrebossat 
dels murs (preferentment amb morter de calç i sorra amb adició de colorant) Els acabats 
amb materials de pedra seguiran els sistemes tradicionals, amb juntes planes de colors 
terrossos. 
 No es permetrà l’obra vista de fàbrica de materials ceràmics o de blocs de formigó per 
arrebossar ni materials brillants. 

El color de les façanes, quan no estiguin formades per pedra vista, adoptarà la tonalitat 
de colors ocres i terrossos, no s’admet el color blanc. 

 
 

Art. 26. Condicions per a les construccions lligades a l’activitat agrícola dins 
l’àmbit qualificat com a espais de feixes 

Donades l’escassa dimensió de les propietats i terrenys destinats a l’explotació agrícola,  
només s’admetran els coberts de petites dimensions necessaris per a la seva explotació. 
L’autorització d’aquests coberts quedarà condicionada a la justificació de la seva necessitat 
per a l’explotació agrícola, amb la determinació del tipus de cultiu o fruiters a que va 
destinat, i que en cas de l’abandonament d’aquesta activitat haurà d’esser enderrocat i 
reposat el terreny al seu estadi original. No s’autoritzaran coberts agrícoles en finques de 
dimensions inferiors a 2.000 m2, excepte en el cas del seu destí a horts. 

Els tancaments laterals necessaris dels coberts seran de fusta, i la coberta de teula àrab 
o planxa de color vermellós o torrat, i s’adequaran a les condicions i característiques que fixi 
l’ajuntament en cada cas. 

Per a les finques que es destinin a hort, l’ajuntament podrà autoritzar el cobert o coberts 
necessaris pel seu bon funcionament. En aquest cas i per a cada finca per a la qual es 
vulguin sol·licitar l’autorització de coberts, es presentarà un projecte d’adequació per a horts, 
amb la posició i característiques dels coberts de 1,2x1,2 m2, que s’agruparan amb un màxim 
de 4 i que s’hauran d’adequar a les característiques formals, materials i color que determini 
l’ajuntament. 

 
 

Art. 27. Murs de pedra  

Es mantindran i recuperaran els murs de pedra existents, atès l’interès que representen 
en la conformació del paisatge d’aquest àmbit. 
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L’ampliació o conformació de nous murs mantindrà les característiques constructives i 
formals dels murs existents. 

 
 

Art. 28. Tanques 

1.- Les tanques de les finques configuren i condicionen en gran manera el paisatge dels 
espais oberts. La seva regulació normativa en aquest pla especial té com a finalitat evitar un 
excessiu tancament de les visuals del paisatge, el que comportaria una incidència negativa 
en la percepció i gaudi d’aquest paisatge obert. 

Ateses les característiques d’aquest àmbit d’espais oberts, les tanques es configuraran 
preferentment de tipus cinegètic, per a permetre el pas de la fauna al seu través, amb una 
alçada de 1,20 m., i que seguiran la pendent del terreny. Aquestes tanques de tipus 
cinegètic podran conformar-se amb montans de fusta i dos travessers del mateix material, o 
amb montans de granet o “pedra de Girona” i tres cables d’acer com a travessers. 

2.- S’admetran també tanques massisses de pedra fins una alçada de 1 m. i per damunt 
de la qual es podrà col·locar una tanca de filat metàl·lic amb vegetació d’enfiladisses que es 
situaran per la part exterior, fins a assolir un màxim total de 1,80 m. d’alçada. Aquestes 
tanques seran preferentment inclinades seguint la mateixa pendent de terreny, i en cas 
d’escalonament de diferents trams, la part massissa no superarà en el punt de major alçada 
els 1,40 m.  

L’ajuntament podrà autoritzar puntualment major alçada de les anteriorment establertes 
per raons justificades d’adaptació al pendent i morfologia del terreny, limitant en tot cas, les 
alçades del mur massís a les mínimes necessàries per a garantir la seva funcionalitat 

3.- En cas de tanques per a explotacions ramaderes s’adequaran a les necessitats 
funcionals de les mateixes, admeten-se tanques amb filat metàl·lic amb les condicions i les 
mesures d’integració paisatgística adients en cada cas que fixi l’ajuntament, per a millorar la 
seva percepció en la visió del paisatge circumdant. 

4.- Les tanques que donin a les vies o camins de la xarxa viària fixats en aquest Pla 
especial (plànol 10-Mobilitat – xarxa viària), mantindran les separacions següents: 

Les tanques que donin a les via bàsica de pas de vehicles se separaran un mínim de 5 
metres de l’eix de la via.  
Les tanques que donin a la via designada com de pas de vehicles amb prioritat de 
bicicletes, se separaran un mínim de 4 metres de l’eix de la via.  
Les tanques que donin a la resta de camins per a vianants se separaran un mínim de 2 
metres de l’eix del camí.  

5.- Per a les tanques existents, l’Ajuntament podrà fixar les mesures adients, adequació 
de materials, revegetació, d’enderroc parcial o total, o altres..., per adequar les seves 
dimensions i característiques a la normativa aquí establerta, i als criteris d’adequació i 
percepció del paisatge obert d’aquest Pla especial. 

 
 

Art. 29. Parcel·lació i divisió de finques  

D’acord amb la legislació urbanística vigent queden prohibides les parcel·lacions 
urbanístiques, així com la divisió i segregació de les finques existents. 
En les masies catalogades de superfície superior a 300 m2, s’admet la divisió horitzontal de 
la propietat amb un màxim de 2 habitatges, i sempre que no s’alterin les característiques 
originals de l’edificació, respectant el volum edificat preexistent i la composició volumètrica 
original. 

En cap cas aquesta divisió no podrà alterar els accessos ni la topografia del conjunt de 
l’edifici existent, ni compartimentar o malmetre les característiques de l’espai exterior. 
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Art. 30. Protecció del medi natural i el paisatge.  

El Pla Especial preveu protegir i en el seu cas restaurar el medi natural i el paisatge de tot 
l’àmbit del Parc de les Pedreres, tant dins les propietats públiques com en les privades. 
A fi de protegir la imatge i la qualitat del paisatge en els diferents àmbits d’intervenció, 
l’ajuntament vetllarà perquè les intervencions en l’edificació o ús del sòl no desvirtuïn ni 
incideixin negativament en el paisatge. A tal efecte es prohibeixen, de forma general, 
aquelles construccions, tanques, edificacions auxiliars (encara que siguin provisionals), 
cartells o instal·lacions, que pels seus materials, volum, colors o baixa qualitat puguin incidir 
negativament en la percepció de la imatge de l’entorn on es situïn. Tampoc no seran 
admesos els aterrassaments, desmunts o moviments de terres, que comportin una alteració 
negativa del paisatge i que no tinguin associades mesures d’integració paisatgística adients.  

L’ajuntament podrà fixar a posteriori les mesures correctores adients en cada cas, per a 
la restauració del medi o el paisatge alterat, i l’execució subsidiària de les actuacions de 
restauració amb càrrec a la propietat en el seu cas, i a les sancions corresponents.  

 
 

Art. 31. Mesures per a l’adequació i integració paisatgística de les edificacions o 
instal·lacions ja existents dins les finques privades  

Per a les edificacions existents, tanques, instal·lacions, acopi de materials, o altres 
actuacions que incideixin negativament en la percepció del paisatge, l’ajuntament podrà fixar 
per a cada propietat les condicions i actuacions necessàries per a la seva adequació i 
integració paisatgística, i que poden assolir actuacions d’enderroc o eliminació d’obres, 
instal·lacions i acopis no autoritzats, enderroc i/o refeta de tanques, eliminació i/o reposició 
de materials d’acabat, colors, plantacions o altres. 

 
 

Art. 32. Conservació de finques. Tala i replantació d’arbrat 

Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de llurs 
propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius 
derivats dels principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts a 
la legislació sectorial aplicable, i en les condicions fixades en aquest Pla Especial. 

La propietat de les finques, les haurà de conservar en un estat que garanteixi la seva 
seguretat, neteja i a les condicions de adequació forestal o agrícola, segons el cas, fixades 
en el “Pla de gestió forestal i foment de l’activitat agrícola, per a la recuperació de la coberta 
vegetal i la restauració del paisatge de les Pedreres”, així com al seu manteniment en les 
condicions que es determinin en aquest. 

La tala d’arbres necessitarà d’autorització municipal, i en tots els casos la petició 
s’acompanyarà d’un plànol a on s’ubiquen l’arbrat existent, els afectats per la tala, i els de 
nova replantació. S’admetrà únicament la tala i plantació dels arbres d’acord amb els criteris 
i especies determinades en aquest Pla Especial per a cada àmbit. 
 
 
 
 

CAPÍTOL SETÈ – EDIFICACIONS D’INTERÈS HISTÒRIC-ARTÍSTIC i ALTRES 
BENS CATALOGATS.  

Art. 33. Edificacions catalogades d’interès històric-artístic. Altres bens d’interès 
patrimonial. 

1.- Edificacions catalogades: El Pla Especial de protecció del patrimoni de Girona i el 
catàleg del patrimoni històrico-artístic, aprovats per la comissió territorial d’urbanisme de 
Girona inclou dins els edificis catalogats la Torre de defensa Alfonso XII (codi G-16). 
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Aquesta es la única fortificació de defensa militar que queda dempeus de les que dominaven 
la part est de la ciutat, i situades en aquesta muntanya de les Pedreres. Tota intervenció en 
aquesta edificació se subjectarà als criteris i nivells de protecció establerts en el esmentat 
catàleg.  

2.- Patrimoni arqueològic: En les primeres explotacions de pedra de la part més propera a 
l’antic camp de futbol de Vista Alegre, es situa el jaciment arqueològic d’època romana 
“Pedrera de la Bohiga”, inventariat amb el nº 6221, al barri de Vista Alegre. L’any 1964 s’hi 
localitzà fragments de ceràmica romana i alguns investigadors (Nolla i Casas 1984), apunten 
la possibilitat de l’explotació d’aquestes pedreres de pedra nummulítica des d’època molt 
reculada, (Segle-I) en tant que les muralles romanes estarien construïdes amb aquest 
material. 

Qualsevol actuació que s’efectuï dins d’aquest emplaçament, que abasta la part baixa de 
l’àmbit del Parc del Palco del Sastres, i de l’àmbit de les Feixes de Vista Alegre, s’haurà de 
realitzar sota control arqueològic.  

3.- Altres bens d’interès patrimonial: El Pla especial incorpora com a altres bens d’interès 
patrimonial, pel seu valor històric en els esdeveniments que van conformar la vida de la 
ciutat, les restes de les edificacions de defensa militar, que es localitzen en la part alta de la 
muntanya de les Pedreres dins el terreny previst com a espai de parc públic (Parc dels 
Caputxins).  

Aquestes restes de les fortificacions militars, caldrà incloure-les dins el projecte del Parc 
dels Caputxins, preveient la seva neteja, recuperació i visualització, per tal de facilitar el seu 
reconeixement i la divulgació de la seva contribució a l’historia de la formació de la ciutat. 
Aquestes restes arquitectòniques estan grafiades en el Plànol 08 – “Àmbits d’intervenció”, 
dins l’àmbit del “Parc dels Caputxins” Clau 4.3. i la seva relació es la següent: 

Fort dels Caputxins i l’antic Convent del Caputxins 
Fortí (reducte) de la Reina Anna.  
Fortí (reducte) del Condestable 

 
L’excavació posterior de les diferents restes d’aquestes fortificacions militars, túnels, 

fossars, dipòsits, etc..., s’efectuarà en fases posteriors a la posta en funcionament del Parc 
dels Caputxins, d’acord amb els diferents programes d’excavació que s’estableixin en cada 
moment. 

 
 

Art. 34. Elements vegetals catalogats 

La modificació del Pla Especial de protecció del patrimoni Annex-2 Elements aprovat per 
la comissió territorial d’urbanisme de Girona, inclou els elements vegetals catalogats al 
municipi, dels quals els següents arbres formen part de l’àmbit d’aquest Pla Especial: 

 
 Lledoner 1 Les Pedreres (codi V-39) 
 Lledoner 2 Les Pedreres (codi V-40) 
 Lledoner 3 Les Pedreres (codi V-41) 
 Lledoner Les Pedreres(codi V-42) 
 Pi a Les Pedreres (codi V-43) 
 Alzina 1 a prop del Polvorí (codi V-44) 
 Alzina 2 a prop del Polvorí (codi V-45) 
 Alzina 3 a prop del Polvorí (codi V-46) 
 Alzina 4 a prop del Polvorí (codi V-47) 

 
La ubicació d’aquests elements vegetals catalogats es grafia en el plànol 6. “Unitats de 

paisatge i substrats vegetals”. Els criteris i nivells de protecció descrits del esmentat catàleg 
són d’obligat compliment. 
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CAPÍTOL VUITÈ – MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS 

Art. 35. Prevenció d’incendis forestals. 

En les zones properes a les àrees urbanes, nuclis de població i edificacions aïllades amb 
ús residencial encara que estiguin fora d’ordenació, seran d’aplicació les mesures de 
prevenció d’incendis contemplades en la Llei 5/2003,“de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana”, segons 
redactat modificat per l’art.179 de la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives financeres i del sector públic, especialment en el que fa referència a la franja 
exterior de protecció de almenys 25 metres d’amplada, que restaran lliures de vegetació 
seca, amb la massa arbòria aclarida i que s’adequarà a les característiques que s’estableixi 
per reglament. 
 
 
 
 

DISPOSICIÒ ADDICIONAL. 

Pla de seguiment  

S’haurà d’elaborar un informe de seguiment als cinc anys a partir del desenvolupament 
del Parc de les Pedreres, per tal d’avaluar l’evolució del medi, la connectivitats amb espais 
exteriors i possibles efectes ambientals identificables. El pla de seguiment incorporarà les 
mesures ambientals necessàries per a millorar els aspectes detectats. 

 
 

DISPOSICIÒ TRANSITORIA. 

Usos existents i compatibles en finques afectades per expropiació 

Els usos existents i compatibles situats en finques afectades per expropiació es podran 
mantenir fins que aquesta es faci efectiva. Aquesta admissió o compatibilitat d’ús no eximeix 
de l’obtenció de les autoritzacions legals pertinents, ni comporta cap autorització d’activitat 
implícita.  
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MEMÒRIA SOCIAL 
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MEMÒRIA SOCIAL PE de les Pedreres 2012 
 
 
 
I- Diagnosi social. Presentació 
 
II- Objectius i metodologia 
 
III- Resultats: 
            

1- Els habitants: Estructura general de la població  
2- Els habitatges: Estat general dels habitatges i l’entorn 
3- Situació socioeconòmica:  

3.1. Treball i atur 
3.2. Pensions i ajuts 
3.3. Formació, estudis i oportunitats 

4. Algunes conclusions generals a partir de les dades i observacions 
 
IV- Consideracions finals en relació als criteris de ordenació territorial 
i social de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMÒRIA SOCIAL 

 

La memòria social que aquí s‘acompanya, correspon a una primera aproximació i valoració de les 

implicacions socials que comporta l’execució de les determinacions d’aquest Pla Especial en 

desplegament dels objectius del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi. 

La resolució de la problemàtica social que comporta l’eradicació de les barraques i construccions 

il·legals, i el trasllat de les famílies que les habiten, comporta la necessitat de elaborar per part de 

l’Ajuntament un Programa específic i una gestió continuada fins a la seva finalització, que no es 

objecte d’aquest Pla Especial.  

 

Aquest programa específic per resoldre la problemàtica social de reallotjament de les famílies que 

ocupen les barraques i construccions il·legals situades en terrenys públics municipals, que 

anomenarem “Programa social de Les Pedreres”, haurà de partir de l’actualització del cens ja elaborat 

pels serveis socials del municipi, i comportarà la definició de les polítiques socials i opcions adoptades 

amb la participació de les persones afectades, l’establiment dels costos, finançament i ajudes 

necessàries per la realització dels seus objectius, la seva programació, així com el suport i seguiment 

continuat del seu compliment.  

 

Aquesta memòria del Pla Especial únicament estableix les bases i la justificació de la viabilitat de les 

propostes urbanístiques contingudes en el Pla Especial, a partir de la documentació disponible i la 

diagnosi elaborada pels serveis socials de l’Ajuntament, que s’explica a continuació.  

 
 
I- Diagnosi social. Presentació 
 
Aquest informe exposa els resultats del treball de camp realitzat per un grup de treball creat des de la 

Regidoria de Serveis Socials i format per professionals de l’Equip tècnic de Suport als Serveis Socials 

i del Servei Bàsic d’Atenció Social de la zona Barri Vell, que és on s’inscriu la zona d’estudi. Aquesta 

àrea, identificada en el cadastre com a Disseminat Caputxins però més coneguda amb el nom de 

torre Alfons XXI, presenta unes condicions socials i territorials particulars al tractar-se de finques 

ubicades en sòl de titularitat pública ocupades des de fa més de 50 anys. L'informe es presenta, 

doncs, com un recull de dades de camp i d’observacions a partir dels objectius prèviament acordats i 

amb la voluntat d'aportar informació actualitzada per la diagnosi social emmarcada en el Pla Especial 

del barri de les Pedreres. En la última part, s’aporten un conjunt de reflexions i consideracions finals 

en relació a les possibilitats de ubicació de les persones i famílies afectades tenint en compte les 

implicacions urbanístiques i socials. 

Informe del treball de camp es va realitzar els mesos de maig i juny del 2012 als residents dels 

habitatges de titularitat pública de la Zona Disseminat Caputxins i Torre Alfons XII.  
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II- Objectius generals i metodologia 
 
Objectius generals:  

 
- Disposar d’un registre actualitzat de les persones que viuen a la zona del Disseminat 

Caputxins/Torre Alfons XII. Recollint les diferències entre el registre del 2000, les persones 

que consten empadronades actualment i les persones que manifesten que hi viuen malgrat 

que no consten empadronades. 

- Conèixer l’estat dels habitatges i de la resta d’edificacions que ocupen així com l’ús que 

tenen; l’estat dels subministraments etc. 

-  Conèixer l’activitat econòmica i laboral, i els ingressos de les unitats familiars. 

-  Recollir observacions 

- Aportar consideracions en relació a les possibilitats de reallotjament de les famílies 

afectades.  

 
Metodologia:  
 

L'informe mostra la presentació dels resultats d’una forma general i resumida a partir de les 

dades i observacions recollides en les entrevistes realitzades a les diferents famílies habitants 

de la zona d'estudi. 

 

-Treball previ: 

 La primera part del treball previ va consistir en la posada en comú de tota la documentació 

existent per part del grup de treball, sobretot tenint en compte els informes corresponents als 

treballs de camp que s’havien realitzat els anys 2000 i 2005. En la segona part es va procedir 

a la identificació dels habitatges de titularitat pública, i comprovar tots els codis dels edificis i 

habitatges a partir de les dades cadastrals cedides per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial 

(UMAT). A partir de la informació del padró, es van preparar les fitxes de cada un dels 

habitatges juntament amb els plànols corresponents per a realitzar el treball de camp.  

 

-Treball de camp: 

Aquest treball es va desenvolupar al llarg de 3 visites sobre el territori, durant la última 

setmana de maig i la primera de juny del 2012. La primera i la segona visita van cobrir 

aproximadament la totalitat dels habitatges d'estudi, mentre que la tercera va servir per 

acabar de visitar els habitatges on no s'havia trobat a ningú en les dues primeres (en un 

horari diferent) i acabar de resoldre dubtes pendents.  

En la gran majoria dels casos es va parlar directament amb algun dels habitants que vivien a 

l’habitatge en qüestió, tot i que en algun també es va utilitzar informació dels veïns, que en 

molts casos eren els propis familiars. Una de les majors dificultats va ser adequar i comprovar 

la informació del padró amb la realitat, ja que en molts casos no es corresponia, i això afegia 

dificultat alhora de portar a terme el treball sobre el terreny i les entrevistes. A més, la nova 
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numeració cadastral de la zona, modificada recentment, va produir confusió i queixes per part 

dels veïns ja que tot i que ja se’ls va informar en el seu moment, encara tenien els números 

antics als habitatges, afegint també més dificultat alhora de identificar correctament els 

habitatges i els seus habitants. 

 

- Treball posterior: 

Una vegada es va obtenir la informació de les entrevistes, es van actualitzar cada una de les 

fitxes i se’n va crear alguna de nova en el cas que s’identifiquessin habitatges nous. Tota 

aquest treball es va posar amb comú amb els tècnics de la UMAT perquè també poguessin 

actualitzar les seves dades.  

A continuació es va desenvolupar un procés de revisió per completar cada una de les fitxes 

una a una així com informació territorial de l’entorn de la zona, treballant també amb el gestor 

de cartografia digital de la UMAT i elaborant un document amb imatges aèries de tots els 

habitatges per mapificar la informació obtinguda. Les dades concretes de cada una de les 

famílies que viu en cada un dels habitatges es troben en cada fitxa. Aquest informe, per tant, 

és un resum i una interpretació d’aquestes dades juntament amb l’experiència i les 

observacions pròpies del treball de camp i sobretot amb la coneixença dels treballadors 

socials de les famílies. Aquesta coneixença ha estat fonamental tan per realitzar el treball de 

camp i poder tenir més confiança amb les famílies, com per entendre i saber llegir les dades 

de cara a la redacció de l’informe. Finalment, fent una revisió acurada tan de les dades 

actuals com de tot el procés històric, s’ha aportat un conjunt de consideracions i criteris per 

reforçar els arguments alhora de prendre les decisions tècniques i polítiques corresponents.  

  

 

III- Resultats: 
 

1- Els habitants: Padró i estructura general de la població  

 

Empadronats   134 

Habitants NO Empadronats  22 

Empadronats que NO hi viuen  17 

Suma Habitants/ Residents  139 

Homes  74 

Dones  65 

Total persones que hi viuen  139 

Nuclis familiars   38 
 
El recompte portat a terme a partir de la comprovació de les fitxes del padró 2012 i de les entrevistes 

als habitants en el treball de camp va donar el resultat d’un total de 139 persones que resideixen als 

habitatges. D’aquestes es van contar un total de 22 persones que hi vivien però que no constaven al 

padró i 17 que constaven empadronades però que no hi vivien en aquest moment. Segons les 
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entrevistes, la majoria d’aquestes 17 persones viuen a altres barris de Girona (sobretot al Barri de 

Font de la Pólvora on la majoria d’habitants hi tenen lligams familiars i socials en general). De la 

mateixa manera, la major part dels 22 residents que no constaven com a empadronats encara 

consten com a empadronats en altres habitatges de Font de la Pólvora i Vila-roja.  

 

Si analitzem l’evolució de la població en la mateixa zona de titularitat pública al llarg dels últims 12 

anys (amb dades del treball de camp de l’any 2000) veiem que s’ha passat d’un total de 109 persones 

residents a 139, un augment significatiu de gairebé el 28%. Tot i així, i com veurem amb detall al 

segon punt, aquest increment correspon a un augment en paral·lel del nombre d’habitatges, el qual no 

va lligat tan a un procés de construcció de nous edificis sinó a un procés de compartimentació dels 

edificis existents. En relació als nuclis familiars, entenent per nuclis familiars de convivència formades 

pels pares i mares (o monoparental) i les seus fills, s’han registrat un total de 38 nuclis el 2012, 

enfront dels 33 nuclis identificats l’any 2000. Aquest augment del nombre de nuclis, però, es 

correspon amb l’augment general de la població de la zona alhora que es recolza amb el fet que es 

manté l’edat primerenca de les dones en tenir fills, tot i que en termes generals en tenen menys que 

les seves mares.  

 

Edats     %  

De 0 a 14 anys  42  30% 

De 15 a 25  19  14% 

De 26 a 35  23  17% 

De 36 a 64  45  32% 

De 64 a 80  8  6% 

Més de 80 anys  2  1% 

Total  139  100% 
 

 

Fent referència a l’estructura d’edats pels habitants de la zona del Disseminat Caputxins, es 

mantenen uns percentatges semblants als de l’any 2000. Uns percentatges que tenen la seva lectura 

més significativa en l’elevada població més jove (fins a 14 anys), que arriba fins 30% del total dels 

habitants. Si tenim en compte que la mitjana del conjunt de la ciutat de Girona pel mateix segment 

d’edat es manté al voltant del 18% (Padró Municipal, 2012), veiem com a nivell comparatiu la 

diferència és notòria. Si allarguem el segment de població jove fins als 35 anys veiem que el 

percentatge arriba fins al 60%, mentre que la mitjana de Girona es situa al voltant del 45 %. 

 

Per altra banda, el percentatge de població envellida és relativament més baix que la mitjana de la 

ciutat, tot i que hem de tenir en compte que es tracta d’una mostra de població reduïda per la qual 

cosa es perd valor en la representativitat quan comparem amb el conjunt de la ciutat. En qualsevol 

cas, és un fet (i així ho confirmen les dades) que les famílies habitants de la zona Caputxins/Alfons XII 

conformen una piràmide de població més expansiva que la mitjana de ciutat com a conseqüència 

d’una alta natalitat i un envelliment menys pronunciat que la mitjana.  
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Així mateix, cal apuntar l’existència d’una esperança de vida més baixa que la mitjana de la ciutat, 

normalment com a conseqüència de dèficits i mancances en hàbits saludables lligats a factors socials 

i culturals, en el context desfavorable d’exclusió social i l’aïllament.  

 

 
2- Els habitatges: Estat general dels habitatges i l’entorn 

 

Dades sobre l'habitatge    

Habitatges  41 

Habitatges de nova construcció  2 

Habitatges remodelats (des del 2005)  2 

Habitatges buits  1 

Residència esporàdica ( caps de setmana, vacances..)  3 

Habitatges amb més de 4 persones (que hi viuen)  8 

Habitatges amb més de 6 persones (que hi viuen)  2 
 
En la zona d’estudi s’han contat 26 edificis habitables en sol de titularitat pública, els quals contenen 

un total de 41 habitatges. L’informe de l’any 2000 contava un total de 34 habitatges, dels quals 25 

estaven habitats i 8 buits o de residència esporàdica. Estem parlant, per tant, d’un increment total de 

7 habitatges en 12 anys, un nombre poc rellevant sobretot si tenim en compte la impossibilitat legal 

d’edificar en la zona i també l’augment de població. A més, també cal dir que un major control del 

compliment de la normativa urbanística per part de l’Ajuntament  també ha incidit en frenar la 

construcció de nous edificis i habitatges.  

Respon així, com s’ha apuntat anteriorment, a una lògica més lligada a la remodelació i a la 

compartimentació dels edificis existents que a la construcció de nova planta.  

 

 

En aquest sentit, dels 41 habitatges s’han identificat i verificat (amb la informació cadastral i el treball 

de camp) 4 habitatges buits, dels quals 3 són segones residències amb més o menys 
freqüència de visites per part dels propietaris (que van de 1 vegada al mes fins a 1 vegada 
l’any, segons els veïns) i tan sols 1 consta com a habitatge buit des de fa anys.  

D’ habitatges de nova construcció se n’han identificat 2, construïts els 2 últims anys, els quals s’han 

aixecat allà on ja hi havia edificis no habitables (que tenien funció de cobert o magatzem). De la 

mateixa manera, s’han contat 2 habitatges remodelats a partir també de la compartimentació 

d’habitatges existents. En tots aquests pocs casos es tracta de nuclis familiars nous (pares joves 

casats amb fills petits) que s’emancipen a viure al costat del nucli familiar d’origen o fins i tot 

construint un nou habitatge dins de l’edifici familiar. Segons han explicat durant el treball de camp les 

famílies implicades, s’han acabat prenent aquestes mesures davant la impossibilitat i les dificultats 

econòmiques per anar a viure a un altre habitatge. Tot i així, també s’ha de tenir en compte la 

passivitat de la majoria d’elles d’anar a viure altres zones i la negativa estesa de col·laborar i 

considerar altres alternatives de reubicació. Aquest és un factor clau alhora d’afrontar el conflicte. 
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Precisament els factors relacionats amb les dificultats (o per la manca de voluntat) per emancipar-se 

han condicionat i incrementat un procés generalitzat de densificació dels habitatges. Si ho afegim al 

creixement significatiu de la població encara tenim més raons que expliquen aquest fet.  

En general no estem parlant d’unes dades absolutes molt elevades (una mitjana de 3,2 habitants per 

habitatge), si anem per casos, tan sols s’identifiquen 2 habitatges en els que hi conviuen més de 
6 persones (4,8 %) i un total de 8 en els quals hi conviuen més de 4 (19,5%), en la resta hi 
conviuen 4 o menys persones. El factor que explica l’alta densitat és sobretot la superfície d’aquest 

habitatges. Contant només els habitatges habitats, s’ha calculat una mitjana d’una àrea de 57,2 m², la 

qual és molt baixa si tenim en compte que gairebé a tots hi viuen al voltant de 4 persones. A més, hi 

ha 14 habitatges (34%) de menys de 40 m², en els que viuen una mitjana de 3,1 habitants per 

habitatge, una dada significativa que ens confirma aquesta alta densitat. 

 

Estat general de l'habitatge     %  

Bon estat  24  59% 

Regular‐ Deficient  13  32% 

Mal estat ‐ Infrahabitatge  4  10% 

Caravanes  4    

Habitants a les caravanes  2    
 

A nivell de condicions l’habitabilitat dels habitatges en general (no es disposen de dades en relació a 

les cèdules d’habitabilitat) val a dir que hi ha disparitat de casos i que cadascun respon a diferents 

realitats pròpies de la situació de cada família.  

Els factors que condicionen l’estat i la conservació dels habitatges no només són de caire 

socioeconòmic sinó que també poden ser de caire cultural i lligats als hàbits de vida, per la qual cosa 

es fa difícil realitzar un anàlisi genèric.  

En qualsevol cas, i basant l’anàlisi estrictament en les observacions del treball de camp, s’han utilitzat 

criteris bàsics per definir l’estat general dels habitatges com són la conservació i l’estat de l’estructura 

i els fonaments, els materials principals i l’aïllament, la ventilació, els acabats i finalment les 

condicions generals d’higiene i salubritat. A partir d’aquí s’ha utilitzat una classificació senzilla molt 

semblant a la que es va utilitzar en els treballs de camps de l’any 2000 i 2005, la qual indica que la 

majoria dels habitatges observats (59%) està en bon estat, és a dir que reuneix totes les condicions 

en relació als criteris esmentats. 

 

 S’han observat 13 habitatges (molts dels quals comparteixen els edificis) els quals s’han considerat 

d’estat regular o deficient al tenir dèficits o mancances en un o dos dels criteris esmentats. 

Normalment mancances en relació en l’aïllament, la ventilació, els acabats i els materials. Finalment 
s’han detectat 4 habitatges (10%) que no reuneixen cap o gairebé cap dels criteris 
d’habitabilitat esmentats, sobretot pel què fa a mancances lleus o greus en la estructura i 
fonaments de l’edifici. Es tracta clarament de casos d’infrahabitatge que no compleixen les 
condicions per viure-hi, especialment en les estacions fredes i encara menys si tenim en compte 
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que en dos dels casos hi viuen menors de 15 anys. Val a dir que casos com aquests, on els pares ja 

no poden garantir les condicions bàsiques d’habitabilitat pels infants, son un clar indicador de risc 

d’infància, no només per les condicions deficitàries i la falta d’espai sinó també per la manca de 

percepció dels perills i necessitat de millora per part dels pares. En els habitatges on s’ha detectat 

més densificació (encara que estiguin en bon estat), hi ha un aglutinament i una falta d’espai vital 

generalitzat que impedeix garantir una mínima autonomia i que perjudica especialment el 

desenvolupament dels menors. 

 

En relació a l’entorn i la situació, és rellevant descriure’l breument com a factor a tenir en compte 

alhora de valorar també la identitat i el sentit de pertinença al lloc dels seus habitants. Aquest espai 

rururbà perifèric té la particularitat que no es troba gaire lluny del centre de la ciutat, tot i que amb 

unes condicions d’accés limitades com a conseqüència del pendent. Aquesta ubicació fa de 

Caputxins/Alfons XII una zona característica, privilegiada i alhora aïllada. Bona part de les famílies 

entrevistades mantenen un fort lligam amb els barris del sector est, sobretot pels llaços familiars i 

socials, tot i així, la ubicació de la zona i l’arrelament de les famílies que hi viuen dóna als seus 

habitants una identificació amb el conjunt del barri de les Pedreres-Fora Muralla, i permet que 

d’alguna manera s’integrin més en la zona d’influència del centre de la ciutat. Amb tot, és rellevant 

ressaltar que tot i compartir vincles familiars i culturals els seus habitants, no se senten del barri Font 

de la Pólvora i reivindiquen el seu barri com a barri amb més bona imatge.  

 

Pel què fa estrictament al paisatge de la zona, s’han identificat fins a 10 edificacions de diferent 
dimensió i materials situats a dins o a prop de les mateixes finques de titularitat pública. 
Majoritàriament fan la funció de magatzem, cobert, garatge o tancat per a cavalls, tots 
elements vinculats a les activitats econòmiques i/o d’oci familiars. Això fa que al llarg de la zona 

s’escampi un mosaic de edificacions i espais erms i de residus que formen un continu des de ben a 

prop del límit del nucli urbà de Torre Gironella fins a la Torre de Comunicacions (coneguda com “el 

Pirulí”). La pavimentació i urbanificació dels carrers i la instal·lació d’elements com papereres i panells 

indicatius han afavorit la millora de les condicions de salubritat, la imatge i la mobilitat de la zona, tot i 

així, encara abunden elements, objectes i estris abandonats que contribueixen a la percepció 

generalment negativa del barri per part dels propis residents. 

 

 Com ja s’ha indicat, tan en relació a la percepció com el nivell de deixadesa està lligat al context 

sociocultural de cada família, tot i així en general es manté un nivell de convivència positiu i 

respectuós entre elles que dóna una certa cohesió social a la zona (tenint en compte que estem 

parlant d’una zona molt petita amb pocs habitants). Algunes famílies han fet notar que anteriorment hi 

havia la figura del “patriarca” o líder veïnal que s’encarregava d’organitzar i procurar que es 

complissin unes certes normes de manteniment i higiene pública. Des que va desaparèixer, ens 

indiquen que l’abandonament i la brutícia dels espais públics s’ha intensificat i també reivindiquen  la 

manca d’elements urbanístics importants com la il·luminació i les voreres dels carrers. Finalment, s’ha 

observat com la majoria d’habitatges segueixen tenint accés als subministraments de llum i aigua de 

manera il·legal i no paguen les seves factures. Tot i que molts tenen contracte, en molts casos es 
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genera un deute molt elevat que no acaben pagant i quan les companyies tallen els subministres 

llavors procedeixen a accedir als serveis de manera il·legal.    

 
 
3- Situació socioeconòmica:  

   
3.1. Treball i atur 

 
Treball    

Persones en edat de treballar (16‐65)  79 

Treball jornada complerta en mercat de treball ordinari  12 

Homes  4 

Dones  8 

Treball per hores  5 

Homes  0 

Dones  5 

Treball a l'economia submergida   8 

Homes  8 

Dones  0 

Atur   54 

Beneficiari prestació d'atur  3 

Beneficiari PRODI  4 

Beneficiari PIRMI (famílies)  2 

Beneficiaris altres pensions i ajuts  6 

Sense prestació  39 

Sense prestació entre 15 ‐ 29 anys  23 

Sense prestació de més de 29 anys  16 
 
 

De la població que viu actualment als habitatges de titularitat pública estudiats, 79 persones (57% de 

la població) tenen edat legal de treballar. Segons les entrevistes del treball de camp, d’aquestes, fins 

a 54 es troben en situació d’atur, una taxa del 68 % ( la de Girona ciutat és del 14 %) . I Només 25 

persones (31%) estarien treballant, dels quals 17 en situació legal i 8 en l’economia informal. Val a dir 

que s’han contat les persones que treballaven en negocis informals tan sols quan elles mateixes o els 

familiars directes ens ho han indicat, és per això que es tracta d’una dada poc fiable ja que és obvi 

que tan per les observacions de camp com pel coneixement que ja es té d’aquestes famílies, hi ha 

més de 8 persones que treballen o que estan vinculades d’alguna manera a aquestes activitats 

econòmiques informals. Normalment es tracta dels homes de les famílies que treballen en negocis 

com la compra venda de ferralla i  palets, de cavalls i bestiar, de cotxes, fires i mercats etc. A més, 

també abunden altres activitats lucratives il·legals lligades a l’oci i el joc com per exemple les lluites de 

galls. També cal senyalar altres formes d’economia directa d’intercanvi habituals entre els habitants 

(sobretot entre els clans familiars) com són els intercanvis de material i de força de treball, sense 

necessitat de moneda.   
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 La majoria de persones que encara treballen de manera formal, de forma més o menys estable, són 

dones, ja sigui en feines de jornada complerta o amb feines per hores, aquestes últimes 

fonamentalment de serveis de neteja i també treballant en fires i mercats. Pel què s’ha vist, les dones 

acaben tenint un paper important, des de ben joves fins a edat avançada, en el manteniment 

econòmic d’algunes famílies, ja sigui en l’economia productiva com reproductiva, i sembla ser que 

encara estan assumint un paper més important en el context actual de crisi econòmica. 

 

En relació a l’elevada taxa d’atur, cal apuntar que molts dels homes treballaven en el sector de la 

construcció i van perdre la feina en la primera etapa de la crisi econòmica, per la qual cosa en molt 

casos ja es tracta d’un atur de llarga durada del qual han esgotat la prestació. Només 7 persones 

(14%) encara cobren la prestació de les quals la meitat cobren la prorroga de l’ajuda (PRODI).  

D’altres ajudes com el PIRMI se’n beneficien dues famílies, una que el cobra fins al límit màxim i un 

altre està en tràmit.  

Del grup de persones en edat de treballar també n’ha ha 6 que cobren altres ajuts i pensions no 

contributives, el conjunt de les quals veurem a continuació. També s’ha de destacar que de les 

persones aturades sense prestació, fins a un 47 % son joves entre 15 i 29 anys, una dada alarmant 

sobretot tenint en compte el baix nivell de formació, que suma elements per definir un futur poc 

esperançador i que resta possibilitats d’emancipació social i econòmica.  

 

 

3.2. Pensions i ajuts 

 
Pensions i Ajuts  27 

Pensió per jubilació  12 

Pensió per invalidesa  9 

Prestació Llei de la Dependència  6 
 
 
En relació a les pensions i altres ajuts destaca el relatiu elevat nombre de pensions d’invalidesa, 

tenint en compte que la població és molt jove. A bona part de les famílies s’ha trobat persones amb 

problemes greus de salut vinculat als mal hàbits alimentaris i de consum que se sumen a altres 

problemes causats per la consanguinitat familiar de línia directa. Per una banda s’observen nivells 

d’obesitat molt estesos (i malalties relacionades) especialment entre les dones adultes, que fan que la 

majoria de pensions de invalidesa tramitades entre els habitants de la zona siguin precisament de 

dones. Per altra banda hi ha els problemes de salut física i mental relacionats amb la consanguinitat 

que han generat i generen cada vagada més casos de discapacitat intel·lectual i altres patologies que 

evoquen en tramitacions de prestacions de dependència i d’invalidesa. S’ha de tenir en compte que 

generalment les famílies cobren ajudes i pensions no contributives ja que en molts casos no han 

cotitzat mai a la seguretat social.  

 

En els últims anys de crisi econòmica no s’ha observat un augment significatiu de les tramitacions 

d’ajudes socials excepte pel què fa les ajudes d’aliments, de la qual es beneficien bona part de les 
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famílies. Tot i així, en la majoria de casos aquesta demanda d’aliments neix més per una qüestió 

d’oportunisme lligada a la conjuntura actual que per una qüestió específica de necessitat, segons el 

seguiment dels professionals de l’SBAS. Precisament l’atenció individualitzada d’aquests 

professionals demostra que en general es tracta de famílies tradicionalment demandants d’ajudes 

socials però que sovint mostren una actitud molt passiva i no compleixen el pla de treball requerit en 

les tramitacions de prestacions socials, per la qual cosa en molts casos no s’hi poden acollir. 

Finalment, s’han apuntat alguns casos de persones grans amb pensió de jubilació que han fet notar 

que cobren el mínim establert i que tenen moltes dificultats per poder sobreviure.   

 

 

3.3. Formació, estudis i oportunitats 

 

Formació /Estudis    

Sense estudis ³  69 

Homes  36 

Dones  33 

Estudis obligatoris (EGB/ ESO)  23 

Homes  6 

Dones  17 

Estudis secundaris (Batxillerat i Cicles formatius grau mitjà)  2 

Homes  2 

Dones  0 

Estudis superiors  0 

Homes  0 

Dones  0 
 
Per tenir la radiografia del nivell de formació a partir dels estudis acadèmics s’han contat les persones 

de 16 o més anys i s’ha considerat com a “sense estudis”, les persones que no han finalitzat els 

estudis obligatoris, la Educació General Bàsica (EGB) dels Plans antics, o la Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) del pla vigent. A partir d’aquí, destaca que un total de 69 persones (74 %) està 

sense estudis, amb percentatges semblants entre homes i dones. Evidentment s’ha de matisar el fet 

que en els Plans antics els estudis obligatoris acabaven als 14 anys i en el Pla actual acaben als 16 

anys (des de fa 15 anys).  

 

Això vol dir que molts joves considerats “sense estudis” poden haver estat estudiant fins els 16 anys 

tot i que per diferents motius no han assolit els estudis obligatoris però que han rebut una educació 

secundària en molts casos superior a la dels seus pares, que ho deixaven generalment abans dels 14 

anys. En qualsevol cas, és un fet que el fracàs escolar és majoritari entre els habitants de la zona 

d’estudi tot i que les generacions més joves han tingut més possibilitats per estudiar i ho han fet 

durant més anys que els seus pares i avis (molts dels quals son o eren analfabets i van aprendre a 

llegir i escriure en edat avançada). De les persones que han superat els estudis obligatoris destaca 

l’elevat % de dones, un total de 16 per tan sols 6 homes. Aquesta és una tendència actual 
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generalitzada pel conjunt de la societat però que encara es fa més visible en contextos socioculturals 

marginals, no només perquè les dones vulguin estudiar més que els homes (tot i les adversitats 

socioculturals de la seva condició de gènere i l’avançada edat en què tenen fills), sinó perquè els 

homes solen anar a treballar amb els pares o sovint (almenys fins ara) troben una feina abans.  

 

Aquesta situació confirma el fet que s’apuntava abans sobre el paper cada vegada més clau de les 

dones no només en el manteniment familiar sinó en relació amb possibles oportunitats de futur. La 

realitat és, però, tal i com s’ha observat en el treball de camp i les entrevistes, que la formació 

acadèmica segueix essent molt baixa en general i no sembla que millori ni hagi de millorar en un 

futur. Al contrari, s’han detectat nombrosos casos d’absentisme escolar, un problema estès però que 

té la particularitat que al tractar-se d’una zona força aïllada encara resulta més difícil fer-ne un 

seguiment per part dels professionals i de les escoles. A més, s’ha de tenir en compte que per motius 

culturals i familiars, els joves (sobretot les dones joves) han de quedar-se a l’habitatge familiar per 

cuidar dels pares, fet que dificulta encara més les possibilitats d’emancipació. I aquests pares sovint 

no valoren la necessitat dels seus fills d’estudiar i formar-se com una prioritat essencial, ja que es 

valora més el suport i la continuïtat en les activitats econòmiques familiars, per la qual cosa a la 

vegada es permet i fins i tot s’incita aquest absentisme escolar.    

 

En general el context socioeducatiu dibuixa un panorama poc favorable en la majoria de famílies en 

relació a les oportunitats, sobretot si es té en compte la situació d’exclusió social generalitzada de la 

major part de les famílies, caracteritzada per una dimensió sociolaboral vinculada a un atur creixent i 

a una dimensió sociocultural que segueix vinculada a la marginalitat. La manca de recursos i 

d’oportunitats dels joves fan més forta la seva dependència a la família, la qual ja no sempre pot 

garantir el seu suport.  

 

 
4- Algunes conclusions generals a partir de les dades, les observacions i les 
reclamacions dels habitants 
 
- En relació a l’estructura de la població: 

- Elevada taxa de natalitat de les dones. Tenen els fills molt més joves que la mitjana de la ciutat. 

Això ha causat un augment significatiu de la població de la zona en els últims 12 anys, tot i que en 

general es tracta de les mateixes grans famílies. 

 

- En relació a l’estat dels habitatges i l’entorn: 

- Es mantenen el nombre d’edificacions i s’opta generalment per la remodelació i 

compartimentació dels habitatge existents. També s’ha detectat un cert increment d’altres 

edificacions no habitables així com de caravanes. 

- La major part dels habitatges estan en relatiu bon estat per l’observació realitzada a primera 

vista, tal com hem esmentat en el punt 2. Hi ha però un percentatge que valorem que té 

deficiències importants. Caldria una inspecció més acurada ja que al tractar-se d’edificis 
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d’autoconstrucció sovint hi poden haver mancances i riscos rellevants que no s’observen a 

simple vista.  

- Existeixen a l’actualitat habitatges que estant buits. S’han identificat 4 habitatges. 3 d’ells 

sembla que tenen un ús de segona residència, i un altre que fa temps que està buit. Amb 

aquests habitatges és podria fer ja alguna primera actuació.  

- S’han identificat 10 edificacions de diferent dimensió i materials. Majoritàriament fan la funció 

de magatzem, cobert, garatge o tancat per a cavalls, tots elements vinculats a les activitats 

econòmiques i/o d’oci familiars. 

 Aquest potser un element important en la gestió de l’alternativa a oferir a les famílies.  

- S’han identificat 2 habitatges en els que hi conviuen més de 6 persones (4,8 %) i 8 en els 

quals hi conviuen més de 4 (19,5%), en la resta hi conviuen 4 o menys persones. 

Majoritàriament doncs els nuclis familiars són de composicions de màxim 4 persones, i per 

tant de fàcil gestionar la ocupació d’un habitatge alternatiu donat que no hi ha una alta 

massificació dels nuclis.   

- Hi ha una tendència a la densificació dels habitatges que s’accentua ja sigui per la 

impossibilitat o per la no voluntat  d’emancipació dels fills i els nous nuclis familiars en un 

context d’elevada natalitat. Això comporta que sovint en un mateix habitatge hi convisquin 

més d’un nucli familiar.  

Tot i així, aquesta tendència s’ha de relativitzar en funció de les prioritats i voluntats de cada 

família, ja que es té coneixement de casos de membres que tenen importants ingressos 

econòmics però no volen marxar i prefereixen seguir vivint a l’habitatge independentment de 

les condicions. 

- Sentiment fort de pertinença per l’arrelament de les famílies al lloc al llarg de 5 dècades però 

també per la ubicació estratègica en la ciutat i per un entorn que els permet desenvolupar les 

seves activitats econòmiques amb més facilitat. 

 
- En relació a la situació socioeconòmica  : 

- Situació important d’atur de llarga durada estès en la major part de la població activa. De la 

mateixa manera, l’atur juvenil és també molt elevat amb una taxa de més del 60 % entre els 

16 i els 29 anys.   

- En general les famílies disposen de pocs ingressos i recursos formals, i la major part dels 

ingressos venen de les activitats de l’economia informal. Tot així, es tracta de xarxes familiars 

que s’ajuden mútuament a nivell econòmic i de suport en general. 

 
- En relació a les reclamacions i queixes dels habitants: 

- En alguns casos han mostrat el seu desig de tenir la possibilitat de ser propietaris del seu 

habitatge a través de la compra del sol.  

- Generalment s’han recollit queixes del paper de l’Ajuntament en el manteniment de l’entorn  i 

la poca implicació i inversió pública en la zona. Concretament hi ha queixes sobre la manca 

de contenidors; una freqüència baixa en la recollida d’escombraries; la manca de il·luminació 
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dels carrers i també la manca de voreres. Aquestes queixes valorem que posen de manifest 

la voluntat de considera on viuen una zona urbanitzable, donat que no és el cas.  

 

 

IV- Consideracions finals en relació als criteris de ordenació territorial i social 
de la zona. 
 
- Breu referència històrica: 

La onada de immigració provinent majoritàriament del sud d’Espanya s’instal·la de manera desigual a 

la ciutat de Girona seguint la dinàmica que es va donar en totes les ciutats grans i mitjanes de 

Catalunya al llarg dels anys cinquanta, seixanta i setanta del segle passat. 

La zona que ens ocupa va ser una de les zones on s’hi van instal·lar més famílies nouvingudes, les 

quals van anar construint com podien les seves cases constituint els barris disseminats de barraques 

característics d’aquella època. Bona part d’aquestes zones s’havien concentrat a les zones 

muntanyoses de Montjuïc, zona de les Pedreres, Torre Gironella i Torre Alfons XII. Al cap de pocs 

anys, i amb l’objectiu prioritari d’eradicar les importants mancances en les condicions d’habitatge i 

legalitzar la seva situació, es van tirar endavant diferents projectes de promoció d’habitatge públic a 

preus reduïts en diferents zones perifèriques de la ciutat per acollir les persones que malvivien en  

barraques. Un d’aquells barris va ser el de Font de la Pólvora, el qual es va edificar i va acollir bona 

part de les famílies que vivien en aquets zones de barraquisme residual. 

 

Tot i que es van oferir pisos o tots els habitants, mai es van acabar d’eradicar tots els reductes de 

barraques.  

Algunes famílies es van negar a anar a viure al nou barri i van preferir quedar-se a la zona de la 

muntanya mantenint i construint els seus habitatges que ocupaven terrenys de titularitat pública, 

coneixedors que realitzaven una ocupació il·legal.   

Aquesta situació es va permetre també per part de l’administració local, per la seva permissivitat.  

 

Aquesta persistència en el temps, és un dels elements claus, que incideix en la decisió per part de 

l’Ajuntament de voler fer ús d’uns terrenys públics, ocupats des de fa tant de temps.  

És susciten diferents qüestions :  

- Aquesta situació ha generat drets legals?  

- Fins on arriben els drets legals generats per aquestes persones? 

- Té un compromís amb ells l’administració? Moral, jurídic,.. 

Qui serien els que podrem exercir o reclamar aquests drets.  

 

- Consideracions i criteris: 

Arribats a aquest punt, cal ordenar totes els aspectes i raonaments per trobar i donar sortides 

definitives al conflicte, i que ajudin a la presa de decisions. Volem a continuació fer esment de manera 

ordenada a les principals consideracions que identifiquem, per aquest millor presa de decisions.   
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Consideració de no contradicció.  

A la zona del Disseminat Caputxins - Torre Alfons XII hi ha habitants que tenen habitatges de 

titularitat privada i n’hi ha que els tenen en sòl de titularitat pública.  

Caldria valorar el fet que la resposta o solució als habitatges de titularitat privada no entres en 

contradicció amb la resposta o solució que és pugui oferir als habitats que viuen en habitatges en sol 

de titularitat pública.  

Caldria per tant, regular l’ocupació dels habitatges existents en sòl privat, evitant o limitant al màxim la 

seva expropiació, que es justificaria únicament en el cas de la creació d’un parc públic. En altre cas, 

l’expropiació d’habitatges privats podria crear una situació de contradicció injusta, si haguessin de 

marxar aquests residents expropiats però en canvi poguessin romandre-hi, en el règim que es 

decidís, els que tenen habitatges en sòl públic.  

 

Consideració de proporcionalitat  

Cal cercar una solució que econòmicament sigui factible i sigui proporcionada. Entenem que el cost 

que pot suposar la resposta a aquestes famílies, no pot ser superior a la proposta de solució 

proposada inicialment. Cal un equilibri entre els desitjos de les famílies, i la resposta de reallotjament 

realitzada per l’administració. Amb l’objectiu i la voluntat que tot pugui quedar cobert per les parts, un 

lloc per viure per a les famílies, i la recuperació per a la ciutat de d’un espai públic a un cost 

acceptable.  

 

En relació a les possibles respostes o sortides per a les persones que es troben vivint en sòl públic 

valorem tres possibilitats principals :  

• La indemnització econòmica a les persones afectades i la corresponent expulsió i 

enderrocament dels habitatges de la zona.  

• Contemplar, en el marc de la planificació i ordenació del Parc, com ja recull la memòria del 

PE Pedreres, una zona destinada a la construcció de nous habitatges dins o a prop dels 
confins del parc per a les persones afectades.  

• Fer oferta o cessió de pisos en règim de lloguer social a diferents barris de la ciutat. Aquests 

habitatges sorgirien del parc vigent d’habitatges socials de que pugui disposar l’Ajuntament.  

 

Els principals elements que incideixen en la valoració de quina de les tres possibilitats té més viabilitat 

són els següents :  

 

- Les càrregues econòmiques que pugui suposar tant el reallotjament, com la indemnització.  

- El regim de tinença dels habitatges. Propietat, lloguer social i/o cessió. 

Valorem que el regim de tinença en el cas que s’oferís un allotjament alternatiu, sempre 

hauria de ser mantenint la titularitat municipal dels habitatges.  

Aclarir aquesta tinença evitaria que és produïssin situacions com les que ja és varen viure en 

anteriors adjudicacions. Revenda dels habitatges, o els riscos de repetir de nou situacions de 

creixement urbanístic desordenat o il·legal.  
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- Les activitats econòmiques vinculades al territori dels residents, i les seves especificitats.  

Com ja s'ha indicat, la majoria d'ells desenvolupa activitats gràcies a l'abundància d'espai i al 

conjunt de edificacions diverses que han anat construint al voltant de casa seva (on hi tenen 

cavalls, horts, bestiar, magatzems per ferralla, tallers etc.).  

 

- La cohesió social. Distribuir les persones afectades en els diferents pisos del parc 

d’habitatges de lloguer social municipal, tindria afectacions importants en aquest sentit. Hi 

hauria una separació de les famílies que inicialment podria generar reticències. Cal apuntar 

però que les famílies més joves i amb fills, cada vegada estant més disposades a buscar el 

seu propi espai. Podria ser una oportunitat per les famílies joves, el fet de residir i conviure en 

el teixit urbà de la ciutat que els podria oferir més oportunitats, d’integrar-se en les dinàmiques 

i els serveis de la ciutat. Cal observar com s’ha vist en l’estudi, que la major part dels 

habitatges hi viuen 4 o menys persones, per la qual cosa el fet d’anar a viure amb un pis no 

plantejaria problemes de aglutinament d’habitants o de alta densitat. Respondria doncs a 

criteris inclusius i de no afavorir l'aïllament territorial i social en el que es troben actualment, a 

més a més de garantir un habitatge digne.  

  

Com s'ha apuntat, el més important és prendre una decisió ferma i donar una resposta clara als 

afectats, tenint en compte tan els que estan en situació legal com els que es troben en situació  

il·legal.  

No existeix una resposta universal que pugui satisfer totes les necessitats. En qualsevol cas, la millor 

resposta vindrà donada en la mesura que es pugui garantir en el procés un equilibri entre totes les 

prioritats.  

- Optimitzar al màxim els recursos públics  

- La viabilitat del projecte del Parc 

- La sensibilitat social i personal cap a les famílies implicades.  

 

Junt amb aquest document l’Ajuntament disposa del recull de fitxes registre on és concentren les 

dades relatives als diferents habitatges de manera individual identificats amb els codis dels edificis i 

habitatges a partir de les dades cadastrals cedides per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT). 

Recull dades comparatives de l’any 2000, 2005 i 2012, així com la incorporació de mapes que 

permeten la localització dels mateixos.  

 

El contingut d’aquestes fitxes, que no s’incorpora en aquest document per la protecció de dades de 

les persones afectades, ha permès genèricament l’elaboració d’aquesta proposta de memòria social, 

però la seva utilitat serà molt important també alhora de poder fer les valoracions necessàries per 

articular solucions definitives i per a cadascuna de les famílies.  

En la valoració global, no entrem en l’anàlisi de cadascuna de les famílies, però aportem les diferents 

informacions sobre ingressos, nucli familiar, composició familiar, i observacions, per quan és consideri 

oportú.  
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V.- Previsions i reserves de sòl dins el planejament urbanístic 

 
A l'àmbit de les Pedreres, el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona preveu la creació d'una gran 

àrea d’espais lliures pels seus valors ambientals i paisatgístics com a rerefons de la ciutat vella, amb 

la finalitat de restaurar aquesta àrea donada la seva importància ecològica i paisatgística, com a gran 

peça verda de la ciutat i com a filtre envers el PEIN de les Gavarres. 

 

Així mateix, el Pla General preveu que el desenvolupament del Pla Especial ha de permetre regular 

l’activitat humana que s’hi realitzi, així com eradicar les edificacions il·legals existents i la eliminació 

dels usos marginals que degraden el paisatge. Amb aquesta finalitat el Pla General fa una previsió i 

reserva de lloc, per a possibilitar un nou emplaçament urbà i facilitar així el trasllat d’aquestes 

famílies. Aquest emplaçament previst al Pla General, es situa fora de l’àmbit d’aquest Pla Especial, 

llindant amb el seu límit nord, al costat del carrer de la Torre Gironella, amb la qualificació urbanística 

de sòl urbà. 

 

Aquest Pla Especial, seguint els objectius fixats pel Pla General, determina per als àmbits dels 

terrenys situats en la part alta de la muntanya de Les Pedreres, a on es troben les restes de les 

fortificacions militars de defensa de la ciutat, i que en la seva major part correspon a terrenys públics 

de propietat municipal, la seva destinació a parc urbà d’ús públic. Igualment determina per als 

terrenys de la part baixa de la muntanya ocupats per les antigues canteres es destinin també a parc 

públic urbà. En els dos casos, la execució d’aquests àmbits de parc urbà ha de comportar la 

eradicació de les edificacions il·legals existents i la eliminació dels usos marginals. 

 

Com s’ha esmentat abans, la resolució d’aquesta problemàtica social haurà d’esser objecte d’un 

programa específic (“Programa social de Les Pedreres”) i una gestió continuada per part dels serveis 

socials de l’Ajuntament, i comportarà la definició de les polítiques socials i opcions adoptades amb la 

participació de les persones afectades, l’establiment dels costos, finançament i ajudes necessàries 

per la realització dels seus objectius, la seva programació, així com el suport i seguiment continuat del 

seu compliment.  
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

1.1.- Introducció de l’estudi de la mobilitat 
En aquest apartat s’efectua l’anàlisi, estudi i avaluació de la mobilitat generada del Pla 

Especial de Les Pedreres.  
 

1.2.- Marc legal 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat té per objecte establir els principis i objectius 

als quals ha  de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les 
mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat. Un nou marc que afecta les polítiques 
de desenvolupament urbà i econòmic i la planificació de l’ús del sòl. Aquesta Llei promou els 
valors de seguretat, sostenibilitat i integració social en el model de mobilitat. A més, aporta la 
conveniència de lligar desenvolupament urbanístic i previsions de mobilitat des de les fases 
inicials del planejament urbanístic. 

L’article 18 d’aquesta llei determina que els plans territorials d'equipaments o de serveis, 
els plans directors, els plans d'ordenació municipal o instruments equivalents i els projectes 
de noves instal·lacions que es determinin per reglament hauran d’incloure un Estudi 
d'Avaluació de la Mobilitat Generada que avaluï el increment potencial de desplaçaments 
provocat per la nova planificació o implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels 
serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul 
impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 

mobilitat generada determina els instruments i projectes que han d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada; estableix les directrius per a la seva elaboració, el seu 
contingut i el procediment per a la seva tramitació i concreta les obligacions de finançament 
dels promotors de les actuacions generadores de la nova mobilitat. 

 
1.3.- Objectius de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

Els objectius d’aquest estudi són determinar el impacte sobre la mobilitat que produirà la 
implantació dels nous usos en aquest sector i definir les mesures necessàries per tal que la 
mobilitat generada compleixi els principis de sostenibilitat. 

 
Els objectius específics fixats són: 
• Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del nou sector, 

identificant la xarxa viària i les xarxes de transport col·lectiu, les de vianants i les de 
ciclistes existents. 

• Determinar la mobilitat generada i atreta pels diferents usos previstos en el 
planejament o identificar-ne els principals focus. 

• Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, transport col·lectiu de 
superfície, bicicletes i vehicles. 

 
El desenvolupament d’aquest Pla Especial, pel tipus d’usos i per les seves 

característiques no afectarà la mobilitat de la Ciutat de Girona, però en canvi sí que pot 
afectar la de Torre Gironella i el de la muntanya de Les Pedreres, per tant l’estudi s’ha 
previst d’aquesta zona. 

 
1.4.- Relació d’usos i necessitats 

Per tal de poder avaluar la mobilitat del Pla Especial, s’ha de fixar els usos i superfícies 
del Pla Especial de les Pedreres:  
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1.5.- Demografia 
El Pla Especial de les Pedreres afecte a dos zones habitades, el barri de Torre Gironella, 

totalment consolidat format per vials i parcel·les totalment definides i la zona de les Pedreres 
format per habitatges disseminats i la majoria edificats sobre sòl públic.  La població resident 
a Torre Gironella és de 373 habitants i a la zona de les Pedreres de 202 habitants segons 
dades de l’UMAT corresponents al 2010. Pel que fa a les Pedreres hi ha habitants sense 
censar. 

 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

 
 
La població de Torre Gironella ha augmentat un 3,32% i la de Les Pedreres un 15,42 % 

en els darrers cinc anys.  Es pot deduir que al barri de Torre Gironella no hi ha moviments 
significatius de població, ja que es tracte d’un barri totalment consolidat sense possibilitat 
d’augment d’habitatges. Pel que fa a la part d’habitatges disseminats si que hi ha hagut 
augment de població, ja que es tracte del creixement de les mateixes famílies on amb els 
anys els joves han passat a ser caps de família i han format noves unitats familiars que 
s’han establert en el mateix lloc. 

 
 

2.-ESTAT ACTUAL DEL SISTEMA DE MOBILITAT 

2.1.- Mobilitat en vehicle privat 
Per accedir a Torre Gironella es pot fer per dos punts, des del carrer de Sant Cristòfor, 

per on s’accedeix al nord-oest del barri, amb un accés és molt estret que sols permet accedir 
amb vehicles de turisme ja que no passa cap tipus d’autobús, no obstant aquest accés no 
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queda afectat pel nou Pla Especial.  L’altre accés seria per la Pujada de la Torre Alfons XII, 
pel qual s’accedeix a Torre Gironella i als habitatges que hi ha dins l’àmbit de les Pedreres. 
Aquest darrer vial és el que utilitza l’autobús per accedir a la zona. 

L’accés per la Pujada de la Torre si que quedarà afectat pel nou Pla Especial, i podrà 
augmentar la densitat de circulació. A partir de la Pujada de La Torre Alfons XII s’accedeix a 
l’àmbit del Pla Especial, mitjançant un vial situat en les Feixes dels Caputxins que comunica 
amb els habitatges disseminats de la zona i  la torre de telecomunicacions. Des de la torre 
de telecomunicacions hi ha un altre vial anomenat Pujada del Polvorí que baixa fins a l’Hotel 
Palau de Bellavista. Es tracte d’un vial asfaltat sense cap tipus de vorera i amb una pendent 
molt pronunciada, s’utilitza per accedir a les masies de Can Batlletines, Les Rohigues i a la 
mateixa torre. 

 
Motorització 
Segons dades del mateix document d’anàlisi de la mobilitat el número total de vehicles 

era de 269 vehicles dels quals 182 eren turismes. 
A continuació es mostra una taula amb on s’ha calculat l’índex de motorització (IdM), que 

relaciona el nombre de vehicles censats i la població: 
 

EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ DE GIRONA 
(VEHICLES PER 1000 HAB.) 

 
L’evolució de l’índex de motorització (IdM) de Girona mostra alguna oscil·lació durant el 

període 2005-2010. L’IdM de Torre Gironella és inferior al de Girona i al de Catalunya, els 
quals són molt semblants. 

 
2.2.- Mobilitat a peu i en bicicleta 

A peu 
Pel que fa a la mobilitat dels vianants, cal destacar que degut a la seva reduïda amplada, 

els carrers de Torre Gironella no disposen de voreres. Pel que fa als accessos, ni per la 
pujada de la Torre d’Alfons XII ni pel carrer de la Torre Gironella es disposa de voreres, es 
tracta de carrers amb tipologia de carretera veïnal. Des de fa anys a la ciutat de Girona s’ha 
aplicat una progressiva implantació de la prioritat invertida al Barri Vell i s’han estès les 
mesures de pacificació del trànsit rodat. Ni en els accessos ni als vials interiors de l’àmbit 
estan preparats per itineraris a peu. Mitjançant el Pla Especial es preveu solucionar la 
problemàtica, tenint en compte els pendents que tenen els carrers.  

 
En bicicleta 
Dins del nucli urbà de Girona existeix una xarxa de bici carrils que uneixen els diferents 

barris. Actualment el bici carril més proper està al carrer del Carme. Actualment no existeix 
cap bici-carril dins l’àmbit d’actuació, com es pot comprovar tots els vials d’accés tenen una 
gran pendent que dificulten l’ús de la bicicleta per accedir a Torre Gironella. El Pla Especial 
incorpora l’ús de la bicicleta dins l’àmbit. 

 
2.3.- Oferta de transport públic 

L’oferta de transport públic de la ciutat de Girona està formada per una amplia xarxa de 
línies d’autobusos i disposa d’una estació de ferrocarril per la qual circulen trens 
convencionals de llarga i mitja distància, amb la previsió que en un futur també hi circulin 
trens d’alta velocitat (AVE). 
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Pel que fa a la xarxa d’autobusos, la ciutat de Girona disposa d’una xarxa d’autobusos 
internacionals, una d’interurbans i una altre d’urbans. 

• La xarxa d’autobusos internacionals està gestionada per l’empresa EUROLINES. A 
través de les diferents línies la ciutat de Girona està comunicada amb un gran nombre 
de ciutats estrangeres.  

• La xarxa d’autobusos interurbans, es pot dividir en dos sectors. Per una banda, 
l’àmbit gestionat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’àrea de Girona, el qual 
uneix la ciutat amb 47 municipis veïns dividits en 7 línies. I, per l’altra, la resta de 
línies de què disposa la ciutat per estar comunicada amb la resta de municipis de la 
província i de Catalunya, servei ofert per diferents companyies privades.  

• La xarxa d’autobusos urbans, està formada per 10 línies diürnes i una de nocturna, 
que tant sols funciona aquells dies que l’Auditori celebra espectacle. El servei l’ofereix 
Transports Municipals del Gironès (TMG) i TMG-TEISA. 
 

LÍNIES DIÜRNES AUTOBUSOS URBANS 
L1 Montjuïc – Ramon Folch (Jutjats) – Avellaneda 
L2 H. Josep Trueta–Ramon Folch (Jutjats)–Estació d’Autobusos–Avellaneda
L3 Girona – Salt (pel carrer Major) 
L4 Girona – Hospital de Salt – Salt 
L5 Germans Sàbat – Jutjats – Sant Narcís – Vilablareix – Aiguaviva 
L6 Vila-roja – Girona – Sarrià de Ter 
L7 Torre Gironella – Can Gibert del Pla – Hospital de Salt 
L8 Estació d’autobusos/RENFE – UdG Montilivi 
L10 Estació d’autobusos/RENFE – Fornells 
L11 CAP Güell–CAP Santa Clara–CAP Montilivi–UdG Montilivi–Sant Daniel 

 
Dins l’àmbit del Pla Especial del qual forma part el present Estudi de Mobilitat, tant sols hi 

passa la línia 7 (Torre Gironella – Can Gibert del Pla – Hospital de Salt). Aquesta línia 
funciona els dies feiners de dilluns a divendres i els dissabtes, amb una freqüència de 
sortida i arribada a la parada de Torre Gironella de cada 30 minuts, excepte els dissabtes 
del mes d’Agost que circula cada 60 minuts. 

 
L7 TORRE GIRONELLA – CAN GIBERT DEL PLA – HOSPITAL DE SALT 

 
3.-MOBILITAT GENERADA 

Per realitzar una caracterització de la mobilitat futura s’han utilitzat les dades d’usos del 
sòl previstos en el Pla Especial de les Pedreres per calcular els desplaçaments que 
generaran aquests nous usos. 
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El decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, estableix en el seu annex 1 les taxes mínimes diàries que s’han 
d’estimar segons el tipus d’activitat i la superfície dedicada a cada ús del sòl. 

 
 

 
 
En concret s’han calculat els viatges generats i atrets pels usos proposats: 
 

 
 
S’han utilitzat uns ràtios diferents als establerts en el Decret que es raonen i justifiquen en 

cada apartat: 
Viatges generats per habitatges 
Els 63 habitatges que es preveuen a l’àmbit generaran uns 441 viatges diaris, molts dels 

quals seran interns. 
Viatges generats pels equipaments 
Seguint els ràtios mínims de viatges generats, establerts pel decret 344/2006, la zona del 

Centre de Telecomunicacions, àmbit que considerem com equipaments, generaria un total 
de 781 viatges/dia. No obstant, el centre està en funcionament i tant sols hi accedeix un 
operari 1 o 2 cops al dia per temes de manteniment i control, per tant, tant sols genera una 
previsió mitjana de 4 viatges/dia, els quals tots són interns.  

Viatges generats per les zones verdes 
Pel que fa a les superfícies de zones verdes, focus de major generació de viatges, al 

tractar-se d’una zona molt àmplia destinada principalment a parcs. Els ràtios mínims per a 
zones verdes, estableixen que el parc de les Pedreres generarà 4.322 viatges/dia, el parc 
dels Caputxins 3.152 i el parc de les Pedreres en generarà 2.270, sumant un total de 9.744 
viatges/dia, que majoritàriament serien interns. 

 
No obstant, al tractar-se d’un Pla Especial on majoritàriament l’ús és de zona verda, el 

nombre de viatges vindran donats per l’ús concret que es doni a cada zona en el moment de 
desenvolupar el projecte executiu de cada un dels parcs. En aquest sentit es redueix el ràtio 
a 0,5 viatges per cada 100m2 de sòl. Aquest canvi es considera adequat al tractar-se 
d’espais lliures situats en sòl no urbanitzable i de dimensió de 20 hectàrees de terreny. Així 
doncs, el viatges generats al dia serà de 432 per al Parc de les Pedreres, de 315 per al Parc 
dels Caputxins, i de 227 per al Parc de les Pedreres II. Fent un total de 974 viatges/dia per 
als espais lliures. 
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4.-XARXA DE MOBILITAT I RESERVES D’ESPAI A LA XARXA VIÀRIA 

4.1.- Xarxa d’itineraris principals per a vianants 
4.1.1. Aspecte Generals 
Tal com ja s’ha comentat en punts anteriors el nombre de desplaçaments quedaran 

repartits entre vehicle propi, autobús i sobretot en bicicleta i a peu, degut que l’ús és 
bàsicament lúdic. 

 
4.1.2. Previsió del Pla Especial i itineraris principals 

Les actuacions previstes en el Pla Especial en relació als itineraris per a vianants són: 
- Camins de vianants: Es crea una xarxa de camins per circular-hi a peu, des dels 

diferents barris que fan frontera amb el Pla Especial. Aquesta xarxa permet arribar 
als diferents parcs de la muntanya de les Pedreres, així com efectuar recorreguts 
que no tinguin un gran desnivell, per afavorir la seva freqüentació.  

- Camins rurals: Donat que la muntanya de les Pedreres és una de les portes al Espai 
d’Interès Natural de les Gavarres, es preveu la creació d’un seguit de camins rurals 
per tal de donar-hi accés i que aquests hauran de tenir un caràcter més naturalitzat 
d’acord amb el medi on s’insereixen.  

 
4.2.-Xarxa d’itineraris principals per a transport col·lectiu 

4.2.1. Aspecte Generals 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 2.3, l’oferta de transport públic de Girona consta de 10 

línies urbanes diürnes, i una de nocturna, línies d’autobús interurbanes i d’internacionals, i 
una estació de ferrocarril amb trens de mitja i llarga distància.  

Tant les línies urbanes com les interurbanes donen bon servei al nucli urbà de la població 
ja que disposen de varies parades, i la línia 7 transcorre per l’àmbit del Pla Especial.  

 
4.2.2. Previsió del Pla Especial 
Per al correcte desenvolupament del Pla Especial, des del punt de vista de la mobilitat es 

considera fonamental que la línia 7 del transport urbà d’autobusos circuli i efectuï parades en 
l’àmbit del Pla Especial. Aquest fet possibilita que els habitants de l’àrea urbana de Girona 
tinguin la possibilitat d’arribar a les Pedreres amb transport col·lectiu.  

 
4.3.-Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

4.3.1. Previsions del Pla Especial 
Tal com ja s’ha definit en les circulacions a peu, es crearà un circuit de circulació 

exclusivament per a bicicletes, per tal d’afavorir aquest tipus de mobilitat. El carril – bici 
s’iniciarà a la pujada de la Torre Alfons XII fins al Parc de la Muntanya de les Pedreres on 
carenejarà fins a la Torre de Telecomunicacions, i a partir d’aquí començarà el descens fins 
al Hotel Bellavista. Aquest recorregut oferirà un accés fàcil i immediat des dels dos barris de 
la ciutat de Girona que limiten amb les Pedreres, per tal d’afavorir la mobilitat en bicicleta i 
complementar-ho amb els circuits a peu.  

 
Per millorar l’ús de la bicicleta, es construiran aparcaments de bicicletes en cada un dels 

tres parcs amb uns mínims que no seran inferiors de 50 aparcaments de bicicletes per als 
parcs de les Pedreres, i el parc de la Torre Alfons XII, i de més de 100 aparcaments per al 
Parc de la muntanya de les Pedreres. Caldrà ubicar els aparcaments a la via pública, de tal 
manera que no impedeixin el pas dels vianants, i no posin en perill la seguretat del trànsit. 
Aquesta proposta d’aparcaments per a bicicletes caldrà revisar-la una vegada definits els 
projectes dels parcs.  

 
Per tal de definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes, s’ha tingut en compte que: 
• Que la xarxa d’itineraris asseguri la connectivitat amb la xarxa de carrils bici existents. 
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• Que els carrils per a bicicletes estiguin degudament protegits i ubicats en vies amb 
l’amplada suficient per oferir seguretat als usuaris. 

• Que la xarxa per a bicicletes es pugui connectar amb la xarxa d’itineraris del transport 
públic. 

 
4.4.-Xarxa d’itineraris per a vehicles 

4.4.1. Previsió del Pla Especial 
Per tal de poder accedir als habitatges, oferir la possibilitat de càrrega i descàrrega, i 

accessibilitat als diferents parcs de les Pedreres, es preveu un circuit de circulació que 
formarà una anella des de la pujada de la Torre Alfons XII, fins al Parc de la Muntanya de les 
Pedreres, la Torre de Telecomunicacions, i el retorn fins al Hotel Bellavista.  

 
Aquest mínim recorregut per a vehicles permetrà donar servei tant a les activitats pròpies 

del parc, així com als habitatges i a les diferents usos agrícoles.  
 

4.5.-Reserves d’espai per càrrega i descàrrega 
Segons l’article 6 del Decret 344/2006, regula la zona que han de destinar els locals 

comercials a càrrega i descàrrega. Aquest pla és de regulació per a parcs situats en sòl no 
urbanitzable. Per tant només hi haurà necessitat d’espais per a càrrega i descàrrega a la 
zona dels equipaments per a bar o restaurant, que s’haurà d’habilitar un espai específic. 
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RELACIÓ DE FINQUES A EXPROPIAR 
Descripció de bens i drets afectats 
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Fase Parc dels Prats de la Muralla 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001640000AJ Polígon 10 Parcel·la 164 
Propietari: TURON HEREU, JOSEP 
Adreça: c. Moragas C. 47,Bs - 17430 Sta Coloma de Farners 
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i de topografia alterada per les antigues explotacions de 
canteres, de superfície 650 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001650000AE Polígon 10 Parcel·la 165 
Propietari: BORDAS CANALS, NARCIS 
Adreça: Pg. General Peralta 13 - 17004 Girona 
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i de topografia alterada per les antigues explotacions de 
canteres, de superfície 1.866 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001660000AS Polígon 10 Parcel·la 166 
Propietari: TORRENT PADROSA, JOAN 
Adreça: Major C. 74,Bis - 17840 Sarria De Ter 
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i de topografia alterada per les antigues explotacions de 
canteres, de superfície 880 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001670000AZ Polígon 10 Parcel·la 167 
Propietari: NAVARRO BONIELLO, MANUEL 
Adreça: Gaztambide C. 4 - 28015 Madrid 
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i de topografia alterada per les antigues explotacions de 
canteres, de superfície 1.004 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001670000AU Polígon 10 Parcel·la 168 
Propietari: DESCONEGUT 
Adreça:  
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i de topografia alterada per les antigues explotacions de 
canteres, de superfície 410 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
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Fase Parc de les Pedreres de la Torre d’Alfons XII 
 
Referència Cadastral: 17085A010000140000AB Polígon 10 Parcel·la 14 
Propietari: NEGRE FRIGOLA, JOAN JOSEP 
Adreça: C. Rutlla 112,6-A - 17003 Girona 
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i de topografia fortament alterada per les antigues 
explotacions de canteres i on encara son molt visibles les restes d’aquesta activitat, 
de superfície 32.984 m2. 
Conté diverses edificacions relacionades amb l’activitat extractiva. Es tracta de 
quatre edificacions de l’antiga explotació de les pedreres de, 150 m2, 75 m2, 175 
m2, i 360 m2 actualment en desús, i en estat ruïnós. 
També conté les edificacions de l’empresa marbrista “Tallers Anglada” amb una 
superfície aproximada de 270 m2. 
 
 
 
Fase Parc dels Caputxins  
 
Referència Cadastral: 17085A010001150000AP Polígon 10 Parcel·la 115 
Propietari: VICENS FARRERAS, SANTIAGO 
Adreça: Dis. Caputxins 59 - 17004 Girona 
Descripció:  
Terreny erm, no cultivat i relativament pla, on antigament s’hi aixecava el Fort de la 
Reina Anna, i actualment ocupat per una activitat de hípica, de superfície 8.132 m2. 
Conté diverses edificacions, una d’elles de 120 m2 dedicada a vivenda, una altre de 
80 m2, de recent construcció i que se’n ignora l’ús, i altres tres de 98 m2, 132 m2 i 
100 m2 relacionades amb els cavalls i estables. 
 
 
 
 Fase Parc de Les Pedreres del Palco dels Sastres 
 
Referència Cadastral: 17085A010000430000AH Polígon 10 Parcel·la 43 
Propietari: CAMOS ALSINA, LLUIS 
Adreça: C. Isabel La Catòlica 25,2 - 17004 Girona 
Descripció:  
Terreny no cultivat, boscós i de topografia molt alterada per les antigues 
explotacions de canteres, de superfície 3.012 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010000440000AW Polígon 10 Parcel·la 44 
Propietari: ILLOSA, S.A. (Xifra Tarrés, Daniel) 
Adreça: Passeig Països Catalans 107, baixos 8 - 17190 SALT 
Descripció:  
Correspon a una part de la parcel·la 44 del polígon 10, que no afecta ni la vivenda 
existent ni l’antiga edificació on es situa l’antiga màquina de tallar pedra. La part 
afectada correspon a terreny no cultivat, boscós i de topografia molt alterada per les 
antigues explotacions de canteres, de superfície 4.938 m2. Conté un petit cobert de 
les antigues explotacions de la pedrera en estat ruïnós  
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Referència Cadastral: 17085A010000530000AP Polígon 10 Parcel·la 53 
Propietari: RIBÓ BIGARDA, ANTONI, i RIBÓ BIGARDA, JUDITH 
Adreça: C. Julia de Chia 15,Bs - 17004 Girona 
Descripció:  
Correspon a una part de la parcel·la 53 del polígon 10, de terreny no cultivat, boscós 
i de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 
2.890 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010000540000AL Polígon 10 Parcel·la 54 
Propietari: ROQUET-JALMAR ENSESA, ANTONI MARIA 
Adreça: Diagonal Avda. 296,En-2 - 08013 Barcelona 
Descripció:  
Correspon a una petita part de la parcel·la 53 del polígon 10, de terreny no cultivat, 
boscós i de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de 
superfície 83 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010000560000AF Polígon 10 Parcel·la 56 
Propietari: ROQUET-JALMAR ENSESA, ANTONI MARIA 
Adreça: Diagonal Avda. 296,En-2 - 08013 Barcelona 
Descripció:  
Correspon a una petita part de la parcel·la 56 del polígon 10, de terreny no cultivat, 
boscós i de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de 
superfície 129 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010000580000AO Polígon 10 Parcel·la 58 
Propietari: AMAT FONTANE, FRANCISCO 
Adreça: Pda. Creu de Palau 12,3-2 - 17003 Girona 
Descripció:  
Correspon a la totalitat de la parcel·la 58 polígon 10. Terreny no cultivat, boscós i de 
topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 799 
m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010000590000AK Polígon 10 Parcel·la 59 
Propietari: CASTANYER BACHS, ROSER 
Adreça: C. Carme Auguet 5,Bs - 17007 Girona 
Descripció:  
Correspon a la totalitat de la parcel·la 59 polígon 10. Terreny no cultivat, boscós i de 
topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 
3.240 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
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Referència Cadastral: 17085A010001160000AL Polígon 10 Parcel·la 116 
Propietari: BRUGET RIERA, JOAN 
Adreça: C. M. de Deu del Remei 45,Bs-1 - 17005 Girona 
Descripció:  
Correspon a la part de cota mes baixa de la parcel·la 116 del polígon 10. Terreny no 
cultivat, boscós i de topografia molt alterada per les antigues explotacions de 
canteres, de superfície 769 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001180000AF Polígon 10 Parcel·la 118 
Propietari: JUANOLA REBOLLO, MARIA GRACIA 
Adreça: C. Carme 155,1 - 17004 Girona 
Descripció:  
Correspon a una petita part de la parcel·la 118 del polígon 10, de terreny boscós i de 
topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 38 
m2. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001190000AM Polígon 10 Parcel·la 119 
Propietari: RIERA ESCORCIA; JOSEP, i MARTINEZ MURILLO, Mª ANGELS 
Adreça: C. Anselm Clavé 20,1-2 - 17190 Salt 
Descripció:  
Correspon a una part de la parcel·la 119 del polígon 10, de terreny no cultivat, 
boscós i de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de 
superfície 1.121 m2. 
Conté una edificació de 46 m2 destinada a garatge. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001290000AJ Polígon 10 Parcel·la 129 
Propietari: BORIN ARBAT, JOSEP 
Adreça: C. Anselm Clavé 20,1-2 - 17190 Salt 
Descripció:  
Correspon a la totalitat de la parcel·la 129 polígon 10. Terreny no cultivat, boscós i 
de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 
5.183 m2. 
Conté una edificació de 32 m2. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001330000AE Polígon 10 Parcel·la 133 
Propietari: MARTI POCH, ASUNCION 
Adreça: C. Julia de Chia 21,1-1 - 17004 Girona 
Descripció:  
Correspon a una petita part de la parcel·la 133 del polígon 10. Terreny erm, no 
cultivat, de feixes abandonades, de superfície 1.690 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001440000AY Polígon 10 Parcel·la 144 
Propietari: MORAL MARTIN, JUANA 
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Adreça: C. Punta del Pi 4,Bs-A - 17003 Girona 
Descripció:  
Correspon a una petita part de la parcel·la 144 del polígon 10. Terreny no cultivat, 
boscós i de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de 
superfície 343 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001460000AQ Polígon 10 Parcel·la 146 
Propietari: FREIXAS SOLER, DOLORES 
Adreça: C. Heroïnes Sta. Bàrbara 3,1 - 17004 Girona 
Descripció:  
Correspon a una part de la parcel·la 146 del polígon 10. Terreny no cultivat, boscós i 
de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 
645 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001520000AT Polígon 10 Parcel·la 152 
Propietari: ROQUET-JALMAR ENSESA, ANTONI MARIA 
Adreça: Diagonal Avda. 296,En-2 - 08013 Barcelona 
Descripció:  
Correspon a una part de la parcel·la 152 del polígon 10. Terreny no cultivat, boscós i 
de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 
125 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001550000AO Polígon 10 Parcel·la 155 
Propietari: MARTINEZ CAMACHO, RICARDO 
Adreça: C. Castanyer 1,3-2 - 17004 Girona 
Descripció:  
Correspon a la totalitat de la parcel·la 155 polígon 10, ocupada per una edificació 
il·legal destinada actualment a habitatge, sobre un terreny erm de topografia molt 
alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 501 m2. 
Conté una edificació de 69 m2 que es destina actualment a habitatge. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001560000AK Polígon 10 Parcel·la 156 
Propietari: ROQUET-JALMAR ENSESA, ANTONI MARIA 
Adreça: Diagonal Avda. 296,En-2 - 08013 Barcelona 
Descripció:  
Correspon a la totalitat de la parcel·la 156 polígon 10. Terreny erm no cultivat, 
destinat  a pas o camí d’accés a diferents finques veïnes, de superfície 1.716 m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001570000AR Polígon 10 Parcel·la 157 
Propietari: CASELLAS ALBERT, RAMON, i SERRA JOSÈ, Mª LOURDES 
Adreça: Trv. Creu 33,2 - 17002 Girona 
Descripció:  
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Correspon a la totalitat de la parcel·la 157 polígon 10. Terreny no cultivat, boscós i 
de topografia molt alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 
4.078 m2. 
Conté una antiga barraca dels picapedrers. 
 
 
Referència Cadastral: 17085A010001710000AU Polígon 10 Parcel·la 171 
Propietari: PRADAS BORRELL, NARCIS 
Adreça: Dis. Pont Major 10 - 17007 Girona 
Descripció:  
Correspon a la totalitat de la parcel·la 171 polígon 10. Terreny erm no cultivat, i de 
topografia alterada per les antigues explotacions de canteres, de superfície 1.550 
m2. 
No conté cap edificació ni altres bens ressenyables. 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA 

1.- Abast d’aquesta avaluació econòmica. 
L’objecte d’aquesta avaluació es la de disposar d’una valoració estimativa dels costos 

inherents al desplegament de les propostes contingudes en aquest Pla Especial, i que 
essencialment vindran donats per l’adquisició o expropiació dels terrenys i finques 
necessàries pel desplegament de la vialitat o espais lliures previstos, i dels costos que 
comporten les obres d’adequació de la xarxa de camins i d’aquests espais lliures destinats a 
parc d’ús públic.  Els costos no inclouen els edificis d’equipaments i de serveis de 
restauració, o altres que s’incloguin dins cada àmbit de parc públic.  

Els costos s’han de considerar únicament estimatius, atès que la seva avaluació precisa 
es farà en els corresponents projectes i expedients expropiatoris que seran necessaris per a 
la seva execució. 

Capítol a part, s’han d’avaluar els costos inherents a l’eliminació de les barraques i  
edificacions il·legals, i al desplaçament  de les persones afectades. En aquest cas el 
pressupost d’aquest programa social, es considera únicament orientatiu, atès que  dependrà 
essencialment de les opcions que finalment s’adoptin en el programa específic que durà a 
terme l’Ajuntament i en el que s’avaluarà amb major precisió els costos, el finançament i 
l’agenda del mateix. 

  
Aquesta avaluació econòmica i el finançament estimat, s’emmarquen dins les previsions i 

l’estudi econòmic del Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat. 
L’estudi parteix de dos criteris complementaris per avaluar la viabilitat de les propostes 

del pla especial, per una banda els costos i capacitat financera suficient de l’Ajuntament per 
fer front a les inversions previstes, i que s‘explica en aquest document d’Avaluació 
econòmica i financera, per l’altre a l’avaluació de les despeses que genera el seu 
manteniment i la capacitat d’assumir-les per l’Ajuntament que s’analitza en l’informe de 
sostenibilitat econòmica. 

 
 
2.- Estimació de costos de les propostes. 
Els costos estimats de les propostes, inclouen l’adquisició dels terrenys i finques 

necessàries per  l’obertura dels camins i per la disponibilitat de la totalitat dels terrenys 
destinats als diferents àmbits de parc d’ús públic, els costos d’arranjament d’aquest camins i 
parcs públics, i els costos de les obres i plantacions destinades a la millora de les condicions 
ambientals i paisatgístiques de la resta d’àmbits no destinats a parc d’ús públic: 

 
- Costos d’adquisició de terrenys i finques 
- Costos estimats per l’arranjament de la xarxa de camins 
- Costos estimats per l’adequació de les diferents àrees de parc públic   
- Costos estimats per la millora de les condicions mediambientals i paisatgístiques  
 
 
2.1 - Costos d’adquisició de terrenys i finques 
Els costos estimats per a l’adquisició dels terrenys destinats a l’obertura del nous vials o 

camins d’ús públic, inclou únicament els trams que afecten finques de propietat privada. 
L’estimació del valor d’aquest terrenys per a l’obertura de nous camins es fa en base a la 

previsió de la seva expropiació, sens perjudici que l’Ajuntament pugui obtenir una cessió 
voluntària o convinguda per altres gestions. Es fa notar que la majoria dels camins passen 
pels límits de les finques existents, el que pot facilitar els acords amb la propietat. 

 
Els costos estimats per a l’adquisició de terrenys o finques destinades a completar la 

propietat pública dels àmbits destinats a parc d’ús públic, es fa també en base a la previsió 
de la seva expropiació, sens perjudici que l’Ajuntament pugui obtenir una cessió voluntària o 
convinguda per altres acords o gestions.   
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Terrenys destinats a nous camins públics.(2.876 x 3 = 8.628 m2) = 12.942 € 
 
Terrenys destinats a parc d’ús públic    

Parc de la Torre Alfons XII                                       (3,28 has).= 49.200 € 
Parc de les Pedreres del Palco del Sastres              (3,42 has) = 51.300 € 
Parc dels Caputxins                                                (0,80 has)  = 12.000 € 
Parc dels Prats de la Muralla                                   (0,46 has)  =   6.900 € 

                                                                                                      119.400 € 
  
Indemnitzacions pel cessament d’activitats existents.  
   Activitats agrícoles                                                                      18.000 €  

Altres activitats                                                                            30.000 € 
Indemnització d’edificacions                                                       200.000 € 

                                                                                                      248.000 € 
 
       Total costos d’adquisició de terrenys ...........   380.342 €  
 
 
2.2 - Costos estimats per l’arranjament de la xarxa de camins 
 

Cost estimats de les obres d’adequació ..8.628 m2 x 20 €/m2 =  172.560 €  
                                 Total costos d’arranjament  camins ..............   172.560 € 
 
 
2.3 - Costos estimats per l’adequació de les diferents àrees de parc públic   
 

Parc de la Torre Alfons XII ....................... 6,06 has. x 30.000 €  = 181.800 €  
Parc de les Pedreres del P. dels Sastres  ..3,71 has. x 30.000 €  = 111.300 € 
Parc dels Caputxins   ............................... 8,79 has. x 35.000 €  = 307.650 € 
Parc dels Prats de la Muralla ...................  0,78 has. x 40.000 €  =   31.200 € 

                                       Total costos d’adequació parcs d’ús públic ...   631.950 € 
 
 

2.4 - Costos estimats per la millora de les condicions mediambientals i 
paisatgístiques  

 
      Bosc de la muntanya de Les Pedreres ......... 11,85 has. x 3.000 € = 35.550 € 
      Garriga dels Caputxins – El Carme ...............   5,14 has. x 1.500 € =  7.710 € 
      Garriga del Calvari  .......................................    3,45 has. x 1.500 € =  5.175 € 
      Garriga dels Marlets ......................................   0,88 has. x 2.000 € =  1.760 € 
      Arranjament vialitat existent i senyalització ............................ ...... 50.000 € 
                           Total costos millora condicions mediambientals ..  .,100.195 €  
 
 
                                                    Total costos directes estimats      1.285.047 € 
                                                    Costos gestió i projectes (10%)      128.504 €  
  
         Total costos previstos d’adquisició i adequació terrenys      1.413.551 € 
 
 
 
3. - Costos inherents a l’eliminació de les barraques i  edificacions il·legals, i al 

reallotjament de les persones afectades. 
 El Programa social de Les Pedreres que es redactarà per al reallotjament de les famílies 

afectades, definirà les polítiques socials i opcions adoptades amb la participació de les 
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persones afectades, l’establiment dels costos, finançament i ajudes necessàries per la 
realització dels seus objectius, la seva programació, així com el suport i seguiment continuat 
del seu compliment.. 

A títol estimatiu s’incorpora una primera estimació dels costos inherents al reallotjament 
de les famílies afectades.  

 
Costos d’adquisició de terrenys i finques                                                   30.000 € 
Indemnitzacions d’edificacions existents                                                    20.000 € 
Adequació parcel·les i serveis urbanístics                   35 x 5.500 €/p. =  192.500 € 
  
Costos reallotjament i ajudes socials                                                          60.000 €    
                                                                               Costos gestió (10%)    30.250 € 

 Total costos estimats per l’eliminació barraques 
 i reallotjament famílies  afectades    ....................... 332.750 € 

 
 
4. - Finançament previst 
El finançament d’aquestes actuacions s’emmarquen dins les previsions i l’estudi 

econòmic del Pla General d’Ordenació Urbana, que les incorpora dins els àmbits d’actuació 
per a l’execució dels espais lliures de la ciutat. 

El finançament s’enquadrarà dins els pressuposts d’inversió de l’Ajuntament, durant les  
diferents anualitats que es prevegin en la programació de les inversions. Es tracta per tant, i 
d’acord amb aquestes previsions del Pla General, d’un pla d’inversions assumible 
financerament per l’ajuntament i que compleix amb la normativa d’estabilitat pressupostària.  

 
No obstant, l’Ajuntament procedirà, en la mesura que consideri convenient, incorporar 

part d’aquestes inversions en les ajudes i subvencions d’altres administracions, pel que fa 
especialment a la recuperació i millora de les condicions mediambientals de tot l’àmbit, tant 
pel que fa a l’arranjament de les finques de propietat pública com de les privades, i a les 
quals tramitarà els ajuts dels que puguin disposar. 

 
També per al finançament dels costos socials inherents a l’eliminació de les barraques i 

desplaçament  de les persones afectades, es preveu la participació del Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, dins els programes que gestiona dels seus 
propis pressupostos i del Govern Central. 

 
Finalment, es preveu també la participació de les entitats i particulars en la gestió i 

explotació d’activitats i instal·lacions lligades a l’ús recreatiu i lúdic de les àrees de parc 
públic. Pel que fa a les entitats o empreses, el parc de la Muntana de les Pedreres compta 
amb l’edifici reemissor de senyals de Telefònica (“el Pirulí”), que s’haurà d’incorporar dins el 
parc, i al voltant del qual, es possible instal·lar un dels recintes de serveis i restauració del 
parc. L’esponsorització per aquesta o altres empreses permetria ampliar l’abast de les 
inversions a efectuar, en funció dels recursos disponibles. 

L’explotació d’altres serveis i activitats dins els àmbits de parc públic, tals com 
restauració, circuits de jocs, auditori o espectacles a l’aire lliure, o altres, podran incorporar-
se també en el finançament d’aquestes inversions i en especial en el seu manteniment.  
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 INFORME de SOSTENIBILITAT  ECONÒMICA 
 

INTRODUCCIÓ 

Aquest informe de sostenibilitat econòmica preveu ponderar l’impacta de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables 
de la implantació, manteniment d’infraestructures i prestació de serveis d’acord amb 
el establert a l’article 66.1.d del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
El Pla Especial del Parc de les Pedreres, s’incorpora dins les previsions del Pla 
d’Ordenació Urbana de Girona, per a desenvolupar una part del sistema d’espais 
lliures de la ciutat. 
La inversió econòmica en el sistema públic d’espais lliures o zones verdes no és una 
inversió que es pugui valorar en funció dels aprofitaments urbanístics y les futures 
plusvàlues que pugui generar per compensar o sufragar la inversió realitzada, dons 
es una inversió que no trobarà mai un ingrés de capital suficient, via plusvàlua, per a 
cobrir els costos inicialment generats, ni tampoc els costos de manteniment dels 
seus serveis al llarg del temps.  Per això, la valoració de la sostenibilitat econòmica 
de la inversió en aquests sistemes urbans, s’ha de ponderar en funció de la capacitat 
de la inversió pública a fons perdut i del retorn social que genera el parc a la 
ciutadania de Girona en termes de millora ambiental, i als seus usuaris en termes de 
benestar. 
 
El parc de les Pedreres generarà un seguit de beneficis socials que, malgrat no 
siguin fàcilment quantificables, impacten positivament en l’estructura social de la 
ciutat, en termes de qualitat de vida i qualitat ambiental, generant un estalvi i cost 
d’oportunitat de difícil quantificació, però de validesa contrastada en nombrosos 
estudis que certifiquen la necessitat de la reserva d’espais lliures dins la ciutats, pels 
beneficis ambientals i socials que reporten en temes de qualitat de l’aire i retenció 
del CO2, beneficis sanitaris en la millora de practica de l’esport i reducció del 
sedentarisme, beneficis directament econòmics en la millora del valor patrimonial 
dels barris i teixits urbans més propers a l’àmbit del parc, o altres que incideixen 
globalment sobre la qualitat urbana i ambiental de la ciutat.   
 
Aquests efectes induïts que genera el parc de les Pedreres no salven però, el fet que 
la inversió directa no ve compensada per la generació d’un retorn econòmic induït 
per la mateixa, i que per contra la seva justificació vingui donada pel retorn en millora 
de la qualitat urbana i ambiental de la ciutat. 
La sostenibilitat econòmica anirà per tant dirigida a valorar la capacitat de 
l’administració pública de garantir la inversió directa necessària, així com el 
manteniment de la mateixa, en funció de la seva estructura econòmica i financera, 
així com de les aportacions de capital externes que es puguin generar per part 
d’altres administracions o inclús privades.. 
 

ÀMBIT DEL PLA. 
L’àmbit que abasta aquest Pla Especial ocupa una superfície de 90 has i es 
correspon amb la muntanya de Les Pedreres. Està delimitat al nord pel Barri Vell i el 
barri de Torre Gironella, al sud per la carretera de Sant Feliu, el cementiri, i el barri 
de Font de la Pólvora, a l’est pel barri del carrer del Carme i de les Pedreres, i a 
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l’oest pel camí del Calvari fins a la Font de la Pólvora passant pels polvorins i el límit 
del PEIN de les Gavarres. 
 

OBJECTE DEL PLA ESPECIAL: 
El Pla Especial desenvolupa les previsions  del Pla General d’Ordenació Urbana de 
la ciutat, que qualifica tot aquest àmbit dins el sistema de parc ecològic-paisatgístic 
(Clau C3), i que per la seva posició en relació a l’àrea urbana i la seva baixa 
rendibilitat per a usos agrícoles, la seva vocació a mig termini es esdevenir un gran 
espai públic per a la ciutat. La seva dimensió ultrapassa no obstant, les necessitats 
urbanístiques de la ciutat actual i probablement la capacitat o les prioritats dels 
costos de la seva adquisició, transformació i manteniment dins els espais lliures de 
la ciutat. 
 
Partint d’aquestes premisses, les propostes d’aquest Pla especial busquen l’equilibri 
entre el disposar d’un gran parc urbà per al gaudi públic, i el manteniment de la 
propietat i l’activitat privada lligada a les finques rurals existents.  
 
Els àmbits de parc urbà .- La proposta del Pla especial delimita uns àmbits 
destinats a parc urbà d’us i propietat pública, que abastarien per una part el carener 
o part alta de la muntanya de les Pedreres, a on es troben les restes de les antigues 
fortificacions militars de defensa de la ciutat, que conformaria el que anomena “Parc 
dels Caputxins” que hauria d’esdevenir l’àmbit de parc mirador sobre la ciutat i les 
Gavarres.  
Per altra part, i a les parts baixes de la muntanya i més properes a l’àrea urbana, es 
conformarien els altres àmbits del Parc públic, al voltant dels terrenys ocupats per les 
antigues “pedreres” ara abandonades, i definint els àmbits que anomena com a  
“Parc dels Prats de la Muralla”, “Parc de la Torre Alfons XII”, “Parc de les Pedreres 
del Palco dels Sastres”. 
Aquests quatre àmbits de parc urbà, formen en realitat part d’un únic àmbit funcional, 
que em podríem anomenar “Parc de la muntanya de les Pedreres”, i que englobaria 
no tan sols aquests àmbits de parc públic, sinó també la resta de la muntanya a 
través del seus vials i camins públics, que permetrien assolir un ampli desplegament 
de recorreguts a través de les finques de propietat i activitat privada. 
El Pla especial delimita aquests àmbits de parc, així com l’estructura de la propietat i 
finques que l’ajuntament haurà d’expropiar o adquirir.  

 
La xarxa de camins públics 
Tot i que el Pla Especial preveu mantenir el règim privat de bona part de les finques 
existents, proposa també, completar la vialitat pública entre aquestes finques i 
l’àmbit de parc, amb una xarxa de camins i recorreguts per a vianants i bicicletes, 
que ha de facilitar l’accés i el passeig a tot l’àmbit de la muntanya. 

 
L’àmbit privat d’activitat agrícola, forestal i de garriga. 
A partir de la delimitació de les àrees de parc públic, es proposa per altra banda, el 
manteniment de la propietat i l’activitat privada en la resta de finques. El 
manteniment d’aquesta activitat privada, ha de facilitar la recuperació de les 
activitats agrícoles lligades a l’explotació de les finques existents, i mantenir-les en 
les condicions que es considerin ambientalment més adequades. 
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Per aquestes finques es proposa bàsicament mantenir i recuperar l’ús agrícola a les 
feixes existents, amb plantació de fruiters o altres, així com facilitar la implantació de 
l’ús d’hortes en els àmbits i localitzacions més adients per aquesta finalitat. 

 
La recuperació del medi natural i la restauració del paisatge 
El Pla Especial proposa també la recuperació de la coberta vegetal a partir del 
reconeixement, la valoració i el potencial que ofereixen els diferents indrets. En 
aquest sentit el pla estableix les condicions per a les plantacions d’arbrat, les tales, 
neteges, noves plantacions, etc..., determinant les especies més idònies en cada lloc 
en funció del paper que els hi atorga, per facilitar la biodiversitat i el manteniment 
dels ecosistemes en cada cas. 

 
L’eradicació del barraquisme i edificacions il·legals. El desplaçament de les 
famílies i persones que les ocupen.  
La muntanya de les Pedreres constitueix l’últim reducte de barraques habitades del 
municipi. La seva instal·lació es remunta als anys 70 amb l’eradicació de les 
barraques de Montjuic i la construcció del barri de Font de la Pólvora, que va 
suposar també el desplaçament d’algunes de les famílies a aquest indret. 
L’eradicació d’aquestes barraques i edificacions il·legals situades sobre terrenys 
públics, amb la reubicació de les famílies i persones afectades, comporta la 
necessitat d’establir un programa d’acció social que s’haurà d’abordar amb els 
afectats. 
 
Tot i que la resolució d’aquesta problemàtica social i l’establiment d’aquest programa 
no es objecte directe d’aquest pla especial, es evident que aquesta problemàtica 
social se superposa a la recuperació d’aquest indret, i la seva resolució es 
indispensable i prèvia al desplegament de les determinacions d’aquest Pla Especial. 
Les gestions pel desplaçament d’aquestes famílies, comportarà l’establiment d’una 
alternativa per al seu reallotjament i la elaboració d’un programa específic 
(“Programa social de Les Pedreres”) i una gestió continuada per part dels serveis 
socials de l’Ajuntament, i comportarà la definició de les polítiques socials i opcions 
adoptades amb la participació de les persones afectades, l’establiment dels costos, 
finançament i ajudes necessàries per la realització dels seus objectius, la seva 
programació, així com el suport i seguiment continuat del seu compliment.  

 
Aquesta avaluació econòmica i el finançament estimat, s’emmarquen dins les 
previsions i l’estudi econòmic del Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat. 
L’estudi parteix de dos criteris complementaris per avaluar la viabilitat de les 
propostes del pla especial, per una banda els costos i capacitat financera suficient 
de l’Ajuntament per fer front a les inversions previstes, i que s‘explica en aquest 
document d’Avaluació econòmica i financera, per l’altre a l’avaluació de les despeses 
que genera el seu manteniment i la capacitat d’assumir-les per l’Ajuntament que 
s’analitza en l’informe de sostenibilitat econòmica. 

 
 

COSTOS D’INVERSIÓ ESTIMATS: 
L’avaluació econòmica i el finançament estimat, s’emmarquen dins les previsions i 
l’estudi econòmic del Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat. 
L’informe parteix de dos criteris complementaris per avaluar la viabilitat de les 
propostes del Pla Especial, per una banda els costos i capacitat financera suficient 
de l’Ajuntament per fer front a les inversions previstes, i per l’altre a l’avaluació de les 
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despeses que genera el seu manteniment i la capacitat d’assumir-les per 
l’Ajuntament. 

 
Els costos estimats de les propostes, inclouen l’adquisició dels terrenys i finques 
necessàries per  l’obertura dels camins i per la disponibilitat de la totalitat dels 
terrenys destinats als diferents àmbits de parc d’ús públic, els costos d’arranjament 
d’aquest camins i parcs públics, i els costos de les obres i plantacions destinades a 
la millora de les condicions ambientals i paisatgístiques de la resta d’àmbits no 
destinats a parc d’ús públic: 

 
- Costos d’adquisició de terrenys i finques                                            380.342 € 
- Costos estimats per l’arranjament de la xarxa de camins                      172.560 € 
- Costos estimats per l’adequació de les diferents àrees de parc públic  631.950 € 
- Costos per la millora condicions mediambientals i paisatgístiques        100.195 € 
 
                                                       Total costos directes estimats      1.285.047 € 
                                                        Costos gestió i projectes (10%)      128.504 € 
             Total costos previstos d’adquisició i adequació terrenys      1.413.551 

€ 
 

Capítol a part, s’han d’avaluar els costos inherents a l’eliminació de les barraques i  
edificacions il·legals, i al desplaçament  de les persones afectades. 
El Programa social de Les Pedreres que l’Ajuntament redactarà per al reallotjament 
de les famílies afectades, definirà les polítiques socials i opcions adoptades amb la 
participació de les persones afectades, l’establiment dels costos, finançament i 
ajudes necessàries per la realització dels seus objectius, la seva programació, així 
com el suport i seguiment continuat del seu compliment.. 
A títol estimatiu s’incorpora una primera estimació dels costos inherents al 
reallotjament de les famílies afectades.  

 
Costos d’adquisició de terrenys i finques                                                   30.000 € 
Indemnitzacions d’edificacions existents                                                    20.000 € 
Adequació parcel·les i serveis urbanístics                    35 x 5.500 €/p. =  192.500 € 
  
Costos reallotjament i ajudes socials                                                          60.000 € 
                                                                               Costos gestió (10%)    30.250 € 

 Total costos estimats per l’eliminació barraques 
 i reallotjament famílies  afectades    ...................... 332.750 € 

 
 
COSTOS DE MANTENIMENT ESTIMATS: 
Els costos de manteniment del Pla Especial del parc de les Pedreres, vindrà 
determinat pel manteniment del espais públics: xarxa de camins i parcs urbans. 
Els costos inclouen els de neteja, tractament fitosanitari, manteniment i reposició de 
la vegetació, arbrat i mobiliari urbà.  
L’estimació d’aquest costos es fa per comparació amb altres àmbits similars, 
establint els costos en funció de la inversió inicial prevista i les característiques dels 
espais de parc, el que dona una estimació de cost per hectàrea de sòl de 
manteniment pels àmbits de parc públic, o del cost per m2 en el cas de la xarxa de 
camins de vianants. 
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S’estima per les àrees de parc públic, d’acord amb el previst en el Pla Especial, 
una configuració bàsica com a espais de prat i arbrats, amb característiques pròpies 
d’aquest àmbits naturals de baix manteniment i sense espais enjardinats. 

 
- Costos estimats pel manteniment de la xarxa de camins: 

 8.628 m2 x 1,70 €/m2 =  14.667 €/any  
- Costos estimats per manteniment de les àrees de parc públic: 

     19,34 has x 3100 €/ha. =  59.954 €/any 
        Total costos de manteniment estimats = 74.621 €/any 

 
El manteniment del espais públics de parc i xarxa de camins pot incrementar-se en 
funció dels visitants i la seva utilització, o en altra cas pot reduir-se en funció de 
concessions de serveis d’explotació privades que puguin incloure aquesta funció. 
Cal esmentar que no es considera tampoc en aquesta valoració la possible 
participació  de entitats o associacions que puguin participar en la gestió d’aquest 
àmbits. 
 
 
FINANÇAMENT PREVIST 
El finançament d’aquestes actuacions s’emmarquen també dins les previsions i 
l’estudi econòmic del Pla General d’Ordenació Urbana, que les incorpora dins els 
àmbits d’actuació per a l’execució dels espais lliures de la ciutat. 
 
El finançament s’enquadra dins els pressuposts d’inversió de l’Ajuntament, durant 
les diferents anualitats que es preveuen en la programació de les inversions. Es 
tracta per tant, i d’acord amb aquestes previsions del Pla General, d’un pla 
d’inversions assumible financerament per l’ajuntament i que compleix amb la 
normativa d’estabilitat pressupostària.  
El fet de poder desglossar la inversió en els diferents projectes previstos en el Pla 
Especial, permetrà ajustar la despesa a les disponibilitats pressupostaries 
municipals. 
 
No obstant, l’Ajuntament procedirà, en la mesura que consideri convenient, 
incorporar part d’aquestes inversions en les ajudes i subvencions d’altres 
administracions. En aquest sentit, i un cop aprovat el Pla Especial i els projectes 
corresponents, el desenvolupament del Parc dels Caputxins que incorpora la 
recuperació del museu a cel obert dels baluards històrics de defensa de la ciutat, 
podria esser beneficiari dels ajuts de 1,5% cultural que gestiona el Ministerio de 
Fomento i l’1% cultural que gestiona el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
També per al finançament dels costos socials inherents a l’eliminació de les 
barraques i desplaçament  de les persones afectades, es preveu la participació del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, dins els programes 
que gestiona dels seus propis pressupostos i del Govern Central. 
 
Finalment, es preveu també la participació de les entitats i particulars en la gestió i 
explotació d’activitats i instal·lacions lligades a l’ús recreatiu i lúdic de les àrees de 
parc públic. Pel que fa a les entitats o empreses, el parc de la Muntana de les 
Pedreres compta amb l’edifici reemissor de senyals de Telefònica (“el Pirulí”), que 
s’haurà d’incorporar dins el parc, i al voltant del qual, es possible instal·lar un dels 
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recintes de serveis i restauració del parc. L’esponsorització per aquesta o altres 
empreses permetria ampliar l’abast de les inversions a efectuar, en funció dels 
recursos disponibles. 

L’explotació d’altres serveis i activitats dins els àmbits de parc públic, tals com 
restauració, circuits de jocs, auditori o espectacles a l’aire lliure, o altres, podran 
incorporar-se també en el finançament d’aquestes inversions i en especial en el seu 
manteniment.  
 
 
CAPACITAT D’INVERSIÓ DE L’AJUNTAMENT 
L’execució del Pla Especial del Parc de les Pedreres ha de suposar un volum 
d’inversió estimat de 1,75 M euros, a finançar dins els pressupostos d’inversió del 
propi Ajuntament.  
 
Durant el darrer quinquenni (2009-2013), l’ingrés corrent municipal ha patit una 
davallada del 6,81% passant dels 114,72 milions d’euros l’any 2009 a 106,91 milions 
l’any 2013. No obstant, s’ha de remarcar que el darrer any 2013, va suposar un 
increment del 1,80% respecta l’any 2012 anterior, que amb 105,01 milions  marca el 
mínim de la sèrie d’anys analitzats, i probablement determina el terra mínim 
d’ingressos.  
 
Al llarg del mateix període 2009 - 2013, la despesa corrent pateix una disminució del 
5,65%. Aquesta contenció de la despesa corrent durant tot el quinquenni ha suposat 
un superàvit corrent durant tots els anys analitzats de l’entorn de 16 milions d’euros, i 
que ha oscil·lat entre un màxim de 18,43 milions d’euros l’any 2009 i un mínim de 
12,58 milions d’euros de l’any 2011. 
Des del punt de vista de les finances municipals, el Pla Especial hauria de ser 
compatible amb el manteniment del superàvit corrent assolit durant aquests últims 
anys. 
 
També al llarg d’aquest quinquenni, l’ingrés de capital mostra una tendència 
decreixent a partir de l’any 2009 passant d’un màxim de 32,40 milions d’euros l’any 
2009 a un mínim de 5,31 milions d’euros l’any 2012. Aquesta caiguda del 
finançament extern via transferències d’altres administracions i participació en els 
tributs de l’Estat, ha obligat a les finances locals a canviar d’estratègia i centrar els 
seus esforços en una política d’autofinançament. 
 
La disminució d’ingrés de capital, ha comportat també un important decrement de la 
despesa anual en inversió real que ha realitzat la hisenda municipal de Girona. En 
termes absoluts, la despesa en inversió real ha passat d’un màxim de 30,66 milions 
d’euros l’any 2009 a un mínim de 7,55 milions d’euros l’any 2013, amb una mitjana 
d’inversió municipal al llarg d’aquests cinc anys aproximada als 18,50 milions d’euros 
anuals. 
 
No obstant, la Hisenda Municipal de Girona durant aquest mateix quinquenni, 
presenta una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la 
seva despesa corrent anual i generar un estalvi brut positiu. En aquest sentit, la 
Hisenda Municipal de Girona mostra un superàvit corrent durant el anys analitzats 
que oscil·la entre un màxim de 18,43 milions d’euros l’any 2009 i un mínim de 12,07 
milions, tornant a augmentar fins a situar-se als 16,06 milions d’euros l’any 2013. 
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Ens trobem dons amb una situació sanejada de la hisenda municipal de Girona, amb 
un nivell d’endeutament baix del 51% i estalvi net corrent positiu, encara que amb un 
pressupost d’inversions reduït durant els darrers anys 
Com a tall de conclusió, i ateses les xifres abans esmentades, cal a dir que la 
hisenda municipal de Girona te capacitat per absorbir amb facilitat l’ inversió prevista 
en el Pla Especial del Parc de les Pedreres, i el manteniment que aquesta pugui 
generar.  
 
 
 
BENEFICIS INDUITS PEL PLA ESPECIAL 
La xarxa d’espais lliures i parcs urbans contribueixen directament a la millora de la 
qualitat urbana i ambiental de la ciutat, ja que són un element determinant en la salut 
i la qualitat de vida. 
Els parcs generen un retorn social i econòmic per al municipi i la ciutadania, difícil de 
mesurar i sense valors de mercat quantificables com altres inversions urbanístiques, 
però que no obstant, generen també un important benefici econòmic a mitjà i llarg 
termini. A tall de mostra encara que no son objecte d’aquest informe, s’enumeren els 
impactes econòmics més directes que s’han ja comprovat i avaluat en diversos 
estudis.  
 
Increment del valor patrimonial.- La inversió pública en el Parc de les Pedreres, 
comporta un increment del valor patrimonial dels barris i àmbits més propers, 
contrarestant per una banda l’ infravaloració que suposa l’abandó i deixadesa actual, 
amb la creació expectatives de valor per la millora de l’entorn urbà i la disponibilitat 
d’utilització d’un parc urbà. 
 
Estalvi sanitari.- La correlació entre la salut de les persones i la proximitat de zones 
verdes s’ha avaluat en diversos estudis, que mostren l’estalvi econòmic per a la 
sanitat pública en la ajuda i prevenció de malalties. 
L'accés als espais verds facilita l’augment dels nivells d’activitat física, disminuint el 
sedentarisme i prevenint les infermetats coronàries i altres. El contacte amb els 
espais verds pot reduir els símptomes de mala salut mental i l'estrès, millorant el 
benestar en tots els grups d’edat  
 
Benefici o cost d’oportunitat.- La majoria dels usos directes que es poden realitzar 
als parcs són gratuïts, però tot i així s’ha avaluat el benefici induït a la comunitat, a 
partir de la intensitat d’utilització i comparant el cost d'una experiència recreativa 
similar en el mercat privat. Aquest "cost d’oportunitat", avalua el benefici o estalvi 
que suposa per als usuaris la disponibilitat del parc i la seva utilització amb relació a 
similars activitats d’oci realitzades en centres d’oci privats. 
 
Cohesió social. - També s’ha comprovat i es pot avaluar a partir de la freqüentació 
d’ús, l’impacta que té la utilització dels espais lliures i parcs urbans en termes de 
cohesió social. Els parcs i les instal·lacions que inclouen, faciliten la comunicació, 
permetent compartir i interactuar als diversos actors socials, el que contribueix a la 
cohesió social urbana de la ciutat. 
 
Atracció turística de nous visitants – Els parcs juguen un paper important en els 
recorreguts turístics de les ciutats. Des de el punt de vista econòmic, també cal 
esmentar, la contribució de les instal·lacions previstes al Pla Especial i les activitats 
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que s’hi programin, com a factors d’atracció turística. En especial els parcs urbans 
amb les referències culturals i museístiques que suposen la recuperació de les 
traces dels baluards històrics de defensa de la ciutat, i la memòria del ofici de 
picapedrer i les pedreres que bastiren tota la ciutat fins el segle XIX. 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 La Hisenda Municipal de Girona presenta avui, i durant l’últim quinquenni analitzat, 
una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la seva 
despesa corrent anual i generar un estalvi brut positiu, el que permet finançar amb 
facilitat les inversions previstes en el Pla Especial del Parc de les Pedreres, i el 
manteniment que aquestes generin.  
El fet de poder desglossar l’ inversió en diferents projectes permetrà ajustar la 
despesa a les disponibilitats pressupostaries d’acord amb les prioritats que estableixi 
el consistori en cada moment. . 
 
També com a financiació externa, un cop aprovat el Pla Especial i els projectes 
corresponents, el desenvolupament del Parc dels Caputxins que incorpora la 
recuperació del museu a cel obert dels baluards històrics de defensa de la ciutat, pot 
esser beneficiari dels ajuts de 1,5% cultural que gestiona el Ministerio de Fomento i 
l’1% cultural que gestiona el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Igualment per al finançament dels costos socials inherents a l’eliminació de les 
barraques i desplaçament  de les persones afectades, es preveu la participació del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, dins els programes 
que gestiona dels seus propis pressupostos i del Govern Central. 
Finalment, es preveu també la possible participació de les entitats i particulars en la 
gestió i explotació d’activitats i instal·lacions lligades a l’ús recreatiu i lúdic de les 
àrees de parc públic. 
 
Els parc de les Pedreres generarà un retorn social i econòmic per al municipi i la 
ciutadania, difícil de mesurar i sense valors de mercat quantificables com altres 
inversions urbanístiques, però que no obstant, generaran també un important 
benefici econòmic a mitjà i llarg termini, en l’àmbit patrimonial, sanitari, de cohesió 
social, de cost d’oportunitat, i sobre l’activitat turística.  
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AGENDA I PLA D’ETAPES 

Donades les característiques de les propostes contingudes en aquest Pla Especial, que 
permeten actuacions parcials i independitzades de la resta sense perdre els objectius 
globals, la seva execució serà flexible al llarg dels anys, adaptant-se a les disponibilitats 
pressupostàries de cada moment. No obstant això, l’adequació d’aquest ampli espai com a 
parc d’ús públic, que es l’objectiu principal d’aquest expedient, vindrà supeditat a la 
realització prèvia del programa social per l’enderroc de les barraques i construccions 
il·legals, i el reallotjament de les persones afectades.  

D’acord amb això, es redacta aquesta Agenda i Pla d’etapes per tal de programar les 
actuacions d’aquest  pla fins a la construcció dels quatre parcs i que s’ajustarà al següent 
calendari orientatiu que es detalla: 

 
PROGRAMA SOCIAL 
 
1.- Programa social per a l’eliminació de les barraques i  edificacions il·legals, i el 

desplaçament  de les persones afectades. 
Realització del Programa i acords necessaris   ....................................... 4 anys 
Execució del programa i reallotjament persones afectades   .......... .........  8 anys 
 
 
PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 
 
Fase del Parc dels Prats de la Muralla   
Projecte d’urbanització del parc 
i execució del parc      .............................................................................  1 any 
 
Fase d’arranjament de la xarxa de camins 
Projecte i adequació de la xarxa de camis  .............................................  2 anys 
Adequació de l’anella del Parc de les Pedreres ......................................  2 anys 
 
Fase d les Pedreres de la Torre Alfons XII 
Projecte d’urbanització del parc 
i execució del parc      .............................................................................   4 anys 
 
Fase del Parc dels Caputxins  
Projecte d’urbanització del parc 
i execució del parc      .............................................................................  12 anys 
 
Fase del Parc de les Pedreres del Palco dels Sastres 
Projecte d’urbanització del parc 
i execució del parc      .............................................................................   6 anys 
 
 
 
 
Esteve Corominas i Noguera / arqt 
Joan Carles i Roqué / arqt  
Land Urbanisme i Projectes SLP 
Girona, desembre de 2015 
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ANNEX 1  
CATÀLEG DE LES ANTIGUES FORTIFICACIONS 
MILITARS EN RUNES 
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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES 
 
 
La muntanya de Les Pedreres va tenir un paper molt important en la defensa de la 

cuitat. Juntament amb la muntanya propera de Montjuic, van conformar 
l’emplaçament de les fortificacions militars de defensa de la ciutat 

Al 1653 es va començar a construir el castell de Montjuic amb les seves quatre 
torres, amb l’objectiu de protegir la banda nord de la ciutat, i que es va culminar el 
1675. Al mateix període de temps, es construeixen el petit fort del Calvari construït el 
1675 en el punt mes alt de la muntanya de la O, i els reductes del Capitol o dels 
Quatre màrtirs del 1575, i els forts del Condestable iniciat el 1653 i finalitzat el 1675, 
el de la Reina Ana i el de la Ciutat o de Sant Narcís, a la muntanya de les Pedreres. 

Es tracta de 4 forts i dos reductes de planta irregular adaptada al seu 
emplaçament, segons els canons defensius de l’època amb el sistema de baluards 
imposat pel mètode Vauhan, i amb camins de connexions protegides entre els 
diferents recintes. 
El fort del Condestable estava connectat amb els altres dos, tot seguint els punts 
mes alts dels turons veïns: el de la Reina Anna i el dels Caputxins. En un dels murs 
de la construcció actual s’hi pot veure un carreu amb la inscripció “Rª ANNA” 

Construïts a la carena de la muntanya, dominaven la ciutat, la Vall de Sant Daniel 
i el començament de Les Gavarres, i constituïen la defensa de la part est i sud-est 
de la ciutat. 

Al 1694 les tropes franceses van ocupar totes aquestes fortificacions de defensa 
de la ciutat, que va capitular davant l’exèrcit francès, que va ocupar la ciutat fins al 
gener de1698. 
El 1708 es van completar les construccions defensives a Les Pedreres amb la 
construcció del fort dels Caputxins, a on anteriorment hi havia hagut el convent dels 
frares Caputxins construït el 1581. Ocupava la part sud de la cresta de la muntanya, 
des de l’actual torre de telecomunicacions fins al barranc que dóna al Riu Onyar. 
Situació que feia que dominés el camí a Sant Feliu de Guíxols i el Puig de Montilivi i 
a més cobria els altres forts.  
,La Torre d’Alfons XII, va esser construïda al S XIX al mateix lloc on anteriorment hi 
havia el reducte de la Ciutat, anomenat també de Sant Narcís o dels Estudiants i 
edificat l’any 1675 com una posició destacada del fort del Condestable dins el 
sistema defensiu de l’est i sud-est de la ciutat- Aquest va ser volat pels francesos 
durant la tercera guerra carlina (1.872 – 1.876) i se n’aprofità l’interior i les restes per 
edificar la Torre d’Alfons XII, petit i potent fortí amb nombroses espieres i troneres 
que segons sembla mai no va ser utilitzada. 

Les fortificacions es van mantenir i refer diverses vegades al llarg dels segles 
XVIII i XIX, hi van servir en la seva funció de defensa de la ciutat en la guerres de 
Successió (1705-1714),. la guerra Gran (1793-1795), i fins a la Guerra del Francès 
(1808- 1809). Aquest paper i preponderància militar es va mantenir fins l’any 1814, 
quan amb la seva retirada, l’exèrcit francès va dinamitar totes les construccions 
militars dels voltants de Girona. 
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Actuacions previstes 
Primera fase: Desbrossada i neteja de les bases i restes dels murs perimetrals de 

les fortificacions, per facilitar la seva visualització e incorporació en els recorreguts 
del Parc dels Caputxins de la part alta de la carena de la Muntanya de les Pedreres. 
Senyalètica, recorreguts i explicació amb referència històrica al paper en la defensa 
de la ciutat. 

Fases successives: Cates i prospeccions arqueològiques, projecte museogràfic i 
programació dels treballs que es considerin adequats per a cada indret o fortificació, 
d’acord amb els objectius que s’estableixin en el projecte museogràfic. 
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FORT DEL CONDESTABLE
Referències històriques 

 
La muntanya de Les Pedreres va tenir un paper molt important en la defensa de la cuitat. 

Juntament amb la muntanya propera de Montjuic, van conformar l’emplaçament de les fortificacions 
militars de defensa de la ciutat 

Al 1653 es va començar a construir el castell de Montjuic amb les seves quatre torres, amb 
l’objectiu de protegir la banda nord de la ciutat, i que es va culminar el 1675. Al mateix període de 
temps, es construeixen el petit fort del Calvari construït el 1675 en el punt mes alt de la muntanya de 
la O, i els reductes del Capitol o dels Quatre màrtirs del 1575, i els forts del Condestable iniciat el 
1653 i finalitzat el 1675, el de la Reina Ana i el de la Ciutat o de Sant Narcís, a la muntanya de les 
Pedreres. 

Es tracta de 4 forts i dos reductes de planta irregular adaptada al seu emplaçament, segons els 
canons defensius de l’època amb el sistema de baluards imposat pel mètode Vauhan, i amb camins 
de connexions protegides entre els diferents recintes. 
El fort del Condestable estava connectat amb els altres dos, tot seguint els punts mes alts dels 
turons veïns: el de la Reina Anna i el dels Caputxins. En un dels murs de la construcció actual s’hi 
pot veure un carreu amb la inscripció “Rª ANNA” 

Construïts a la carena de la muntanya, dominaven la ciutat, la Vall de Sant Daniel i el 
començament de Les Gavarres, i constituïen la defensa de la part est i sud-est de la ciutat. 

Al 1694 les tropes franceses van ocupar totes aquestes fortificacions de defensa de la ciutat, que 
va capitular davant l’exèrcit francès, que va ocupar la ciutat fins al gener de1698. 
El 1708 es van completar les construccions defensives a Les Pedreres amb la construcció del fort 
dels Caputxins, a on anteriorment hi havia hagut el convent dels frares Caputxins construït el 1581. 
Ocupava la part sud de la cresta de la muntanya, des de l’actual torre de telecomunicacions fins al 
barranc que dóna al Riu Onyar. Situació que feia que dominés el camí a Sant Feliu de Guíxols i el 
Puig de Montilivi i a més cobria els altres forts.  
,La Torre d’Alfons XII, va esser construïda al S XIX al mateix lloc on anteriorment hi havia el reducte 
de la Ciutat, anomenat també de Sant Narcís o dels Estudiants i edificat l’any 1675 com una posició 
destacada del fort del Condestable dins el sistema defensiu de l’est i sud-est de la ciutat- Aquest va 
ser volat pels francesos durant la tercera guerra carlina (1.872 – 1.876) i se n’aprofità l’interior i les 
restes per edificar la Torre d’Alfons XII, petit i potent fortí amb nombroses espieres i troneres que 
segons sembla mai no va ser utilitzada. 

Les fortificacions es van mantenir i refer diverses vegades al llarg dels segles XVIII i XIX, hi van 
servir en la seva funció de defensa de la ciutat en la guerres de Successió (1705-1714),. la guerra 
Gran (1793-1795), i fins a la Guerra del Francès (1808- 1809). Aquest paper i preponderància militar 
es va mantenir fins l’any 1814, quan amb la seva retirada, l’exèrcit francès va dinamitar totes les 
construccions militars dels voltants de Girona. 
 

Actuacions previstes 
Primera fase: Desbrossada i neteja de les bases i restes dels murs perimetrals de les 

fortificacions, per facilitar la seva visualització e incorporació en els recorreguts del Parc dels 
Caputxins de la part alta de la carena de la Muntanya de les Pedreres. Senyalètica, recorreguts i 
explicació amb referència històrica al paper en la defensa de la ciutat. 

Fases successives: Cates i prospeccions arqueològiques, projecte museogràfic i programació 
dels treballs que es considerin adequats per a cada indret o fortificació, d’acord amb els objectius 
que s’estableixin en el projecte museogràfic. 
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FORT DE LA REINA ANNA 
Referències històriques 

 
La muntanya de Les Pedreres va tenir un paper molt important en la defensa de la cuitat. 

Juntament amb la muntanya propera de Montjuic, van conformar l’emplaçament de les fortificacions 
militars de defensa de la ciutat 

Al 1653 es va començar a construir el castell de Montjuic amb les seves quatre torres, amb 
l’objectiu de protegir la banda nord de la ciutat, i que es va culminar el 1675. Al mateix període de 
temps, es construeixen el petit fort del Calvari construït el 1675 en el punt mes alt de la muntanya de 
la O, i els reductes del Capitol o dels Quatre màrtirs del 1575, i els forts del Condestable iniciat el 
1653 i finalitzat el 1675, el de la Reina Ana i el de la Ciutat o de Sant Narcís, a la muntanya de les 
Pedreres. 

Es tracta de 4 forts i dos reductes de planta irregular adaptada al seu emplaçament, segons els 
canons defensius de l’època amb el sistema de baluards imposat pel mètode Vauhan, i amb camins 
de connexions protegides entre els diferents recintes. 
El fort del Condestable estava connectat amb els altres dos, tot seguint els punts mes alts dels 
turons veïns: el de la Reina Anna i el dels Caputxins. En un dels murs de la construcció actual s’hi 
pot veure un carreu amb la inscripció “Rª ANNA” 

Construïts a la carena de la muntanya, dominaven la ciutat, la Vall de Sant Daniel i el 
començament de Les Gavarres, i constituïen la defensa de la part est i sud-est de la ciutat. 

Al 1694 les tropes franceses van ocupar totes aquestes fortificacions de defensa de la ciutat, que 
va capitular davant l’exèrcit francès, que va ocupar la ciutat fins al gener de1698. 
El 1708 es van completar les construccions defensives a Les Pedreres amb la construcció del fort 
dels Caputxins, a on anteriorment hi havia hagut el convent dels frares Caputxins construït el 1581. 
Ocupava la part sud de la cresta de la muntanya, des de l’actual torre de telecomunicacions fins al 
barranc que dóna al Riu Onyar. Situació que feia que dominés el camí a Sant Feliu de Guíxols i el 
Puig de Montilivi i a més cobria els altres forts.  
,La Torre d’Alfons XII, va esser construïda al S XIX al mateix lloc on anteriorment hi havia el reducte 
de la Ciutat, anomenat també de Sant Narcís o dels Estudiants i edificat l’any 1675 com una posició 
destacada del fort del Condestable dins el sistema defensiu de l’est i sud-est de la ciutat- Aquest va 
ser volat pels francesos durant la tercera guerra carlina (1.872 – 1.876) i se n’aprofità l’interior i les 
restes per edificar la Torre d’Alfons XII, petit i potent fortí amb nombroses espieres i troneres que 
segons sembla mai no va ser utilitzada. 

Les fortificacions es van mantenir i refer diverses vegades al llarg dels segles XVIII i XIX, hi van 
servir en la seva funció de defensa de la ciutat en la guerres de Successió (1705-1714),. la guerra 
Gran (1793-1795), i fins a la Guerra del Francès (1808- 1809). Aquest paper i preponderància militar 
es va mantenir fins l’any 1814, quan amb la seva retirada, l’exèrcit francès va dinamitar totes les 
construccions militars dels voltants de Girona. 
 

Actuacions previstes 
Primera fase: Desbrossada i neteja de les bases i restes dels murs perimetrals de les 

fortificacions, per facilitar la seva visualització e incorporació en els recorreguts del Parc dels 
Caputxins de la part alta de la carena de la Muntanya de les Pedreres. Senyalètica, recorreguts i 
explicació amb referència històrica al paper en la defensa de la ciutat. 

Fases successives: Cates i prospeccions arqueològiques, projecte museogràfic i programació 
dels treballs que es considerin adequats per a cada indret o fortificació, d’acord amb els objectius 
que s’estableixin en el projecte museogràfic. 
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FORT DELS CAPUTXINS 
Referències històriques 

 
La muntanya de Les Pedreres va tenir un paper molt important en la defensa de la cuitat. 

Juntament amb la muntanya propera de Montjuic, van conformar l’emplaçament de les fortificacions 
militars de defensa de la ciutat 

Al 1653 es va començar a construir el castell de Montjuic amb les seves quatre torres, amb 
l’objectiu de protegir la banda nord de la ciutat, i que es va culminar el 1675. Al mateix període de 
temps, es construeixen el petit fort del Calvari construït el 1675 en el punt mes alt de la muntanya de 
la O, i els reductes del Capitol o dels Quatre màrtirs del 1575, i els forts del Condestable iniciat el 
1653 i finalitzat el 1675, el de la Reina Ana i el de la Ciutat o de Sant Narcís, a la muntanya de les 
Pedreres. 

Es tracta de 4 forts i dos reductes de planta irregular adaptada al seu emplaçament, segons els 
canons defensius de l’època amb el sistema de baluards imposat pel mètode Vauhan, i amb camins 
de connexions protegides entre els diferents recintes. 
El fort del Condestable estava connectat amb els altres dos, tot seguint els punts mes alts dels 
turons veïns: el de la Reina Anna i el dels Caputxins. En un dels murs de la construcció actual s’hi 
pot veure un carreu amb la inscripció “Rª ANNA” 

Construïts a la carena de la muntanya, dominaven la ciutat, la Vall de Sant Daniel i el 
començament de Les Gavarres, i constituïen la defensa de la part est i sud-est de la ciutat. 

Al 1694 les tropes franceses van ocupar totes aquestes fortificacions de defensa de la ciutat, que 
va capitular davant l’exèrcit francès, que va ocupar la ciutat fins al gener de1698. 
El 1708 es van completar les construccions defensives a Les Pedreres amb la construcció del fort 
dels Caputxins, a on anteriorment hi havia hagut el convent dels frares Caputxins construït el 1581. 
Ocupava la part sud de la cresta de la muntanya, des de l’actual torre de telecomunicacions fins al 
barranc que dóna al Riu Onyar. Situació que feia que dominés el camí a Sant Feliu de Guíxols i el 
Puig de Montilivi i a més cobria els altres forts.  
,La Torre d’Alfons XII, va esser construïda al S XIX al mateix lloc on anteriorment hi havia el reducte 
de la Ciutat, anomenat també de Sant Narcís o dels Estudiants i edificat l’any 1675 com una posició 
destacada del fort del Condestable dins el sistema defensiu de l’est i sud-est de la ciutat- Aquest va 
ser volat pels francesos durant la tercera guerra carlina (1.872 – 1.876) i se n’aprofità l’interior i les 
restes per edificar la Torre d’Alfons XII, petit i potent fortí amb nombroses espieres i troneres que 
segons sembla mai no va ser utilitzada. 

Les fortificacions es van mantenir i refer diverses vegades al llarg dels segles XVIII i XIX, hi van 
servir en la seva funció de defensa de la ciutat en la guerres de Successió (1705-1714),. la guerra 
Gran (1793-1795), i fins a la Guerra del Francès (1808- 1809). Aquest paper i preponderància militar 
es va mantenir fins l’any 1814, quan amb la seva retirada, l’exèrcit francès va dinamitar totes les 
construccions militars dels voltants de Girona. 
 

Actuacions previstes 
Primera fase: Desbrossada i neteja de les bases i restes dels murs perimetrals de les 

fortificacions, per facilitar la seva visualització e incorporació en els recorreguts del Parc dels 
Caputxins de la part alta de la carena de la Muntanya de les Pedreres. Senyalètica, recorreguts i 
explicació amb referència històrica al paper en la defensa de la ciutat. 

Fases successives: Cates i prospeccions arqueològiques, projecte museogràfic i programació 
dels treballs que es considerin adequats per a cada indret o fortificació, d’acord amb els objectius 
que s’estableixin en el projecte museogràfic. 
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CATÀLEG DE FITXES DE MASIES I CASES RURALS DEL PLA ESPECIAL DE 
LES PEDRERES - GIRONA 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA: 
 
OBJECTE .- L’objecte d’aquest catàleg és el d’identificar les masies i cases rurals 
ubicades dins el sòl no urbanitzable que abasta l’àmbit del Pla Especial del Parc de 
les Pedreres, i determinar els seus valors arquitectònics, històrics, mediambientals, 
paisatgístiques o socials per tal de regular les possibles intervencions i els usos que 
poden acollir, d’acord amb les previsions de la legislació urbanística actualment 
vigent. 
Aquest catàleg abasta únicament l’àmbit del esmentat Pla Especial del Parc de les 
Pedreres, i en el moment que es tramiti el catàleg de masies i cases rurals de tot el 
terme municipal, quedarà inclòs dins d’aquest. Les masies i cases rurals incloses en 
aquest catàleg, s’afegiran al llistat d’edificacions contingut en l’art. 247 del PGOU.  
 
 
MARC LEGAL. PROCEDÈNCIA.- La legislació urbanística vigent d’aplicació és la 
Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme. DOGC núm. 4682 de 24 de juliol de 2006 
 
L’article 47.3 de la Llei 3/2012 determina que: 

3. ” És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per 

raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer 

instrument de planejament urbanístic general de cada municipi i que calgui preservar i 
recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per corretgir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu. 

3.bis. Les construccions a que fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament 
urbanístic en el catàleg a què es refereix l’article 50.2.amb vista a destinar-les a habitatge familiar, 
a un establiment hoteler amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment de 
turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, a 
equipaments o serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder destinar-les a establiment hoteler ha 
d’esser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. 
Les construccions a que fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar 
amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions 
a que fa referència aquest apartat han d’esser compatibles amb les activitats agràries 
implantades en l’entorn respectiu”  
 

L’ article 50.2 de l’esmentada Llei 3/2012 assenyala: 
2.” El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les 
construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i 
justificar les raons que en determinen la preservació, o si s’escau, la recuperació d’acord amb el 
que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les 
cases rurals en el catàleg, s’han d’adequar a les determinacions que, si s’escau, estableix el 
planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge.” 
3. “La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les 
característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions 
que estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions 
objectives d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3c, la rehabilitació de la construcció afectada 
pot comportar la reducció del volum preexistent si això es necessari per a corregir-ne el impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu.” 
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Aquest catàleg de masies i cases rurals s’adequa dons a aquest marc legal, i 
procedeix per tant la seva inclusió dins el Pla Especial de les Pedreres conforme el 
que determina la legislació urbanística vigent 
 
 
CRITERIS ADOPTATS.- D’acord amb els anteriors criteris legals i les previsions del 
PGOU, s’incorporen com a masies o cases rurals les quatre construccions de les 
que es té constància de la seva antiga implantació en aquest indret, i que resten 
vinculades a les antigues finques agrícoles. Aquestes quatre edificacions tradicionals 
es considera que cal preservar-les  pel seu interès arquitectònic tradicional i la seva 
funcionalitat en el manteniment i recuperació de les característiques del paisatge de 
feixes agrícoles existent. 
A més de les quatre masies o cases rurals abans esmentades, aquest catàleg 
incorpora també les fitxes de la resta d’habitatges preexistents en aquest àmbit, de 
construcció més recent, amb finques d’escassa dimensió i no vinculats a una 
explotació agrícola o forestal. En aquests habitatges preexistents serà d’aplicació el 
règim establert a la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme 
(D. 305/2006 de 18 de juliol) 
No s’incorpora en cap cas dins aquest catàleg, les edificacions i habitatges existents 
situats sobre terreny públic o privat, que es destina en aquest Pla Especial de Les 
Pedreres a parc públic, i que es consideren per tant, en situació de fora d’ordenació. 
Tal com estableix l’art. 9 d’aquesta normativa, per a aquestes edificacions amb 
habitatges en situació de fora d’ordenació, l’ajuntament el.laborarà i aprovarà un 
programa específic (“Programa social de Les Pedreres”) pel reallotjament de les 
famílies afectades, amb l’eradicació de les barraques i edificacions il·legals situades 
sobre terrenys públics. 
 
 
DETERMINACIONS I REGULACIÓ NORMATIVA.- S’han inventariat en fitxes 
individualitzades cada masia o casa rural, els volums edificats vinculats a aquesta i 
elements de l’espai exterior, que formen el conjunt catalogat., i es determinen les 
raons que justifiquen la seva preservació i recuperació. 
En les fitxes dels conjunts catalogats s’identifiquen els volums principals i 
secundaris, en funció de les seves característiques dins el conjunt. 
 Volum principal és el que dóna caràcter al conjunt, originàriament era l’habitatge o 
masoveria.  
Aquests volums son susceptibles de rehabilitar i reconstruir per a destinar-los a usos 
d’habitatge familiar. També poder ser destinats a un establiment de turisme rural o a 
activitat d’educació en el lleure. Volum secundari son altres volums que formen part 
del conjunt, i es poden rehabilitar i reconstruir però només per a usos auxiliars i 
complementaris de l’ús del volum principal.  
La normativa d’aplicació per a aquesta edificació, és la establerta en el capítol sisè “RÈGIM 
D’ÚS, REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ i MESURES D’INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE DE 
LES FINQUES NO DESTINADES A PARC PÚBLIC” (art. 19 i següents) de la normativa del 
Pla Especial del Parc de Les Pedreres, que assenyala els criteris d’intervenció, les 
condicions d’edificació, les obres i el règim d’usos permesos, les possibles ampliacions, la 
densitat i la divisió horitzontal, la parcel·lació i segregació, les obligacions de la propietat, i 
en definitiva, allò que estableix la Llei per la preservació del patrimoni arquitectònic i natural 
en el medi rural.  

 



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10660  -  Cal Carboner 1

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486180,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Casa-masia de pedra vista de principis del segle XX. Presenta una forma esglaonada amb dues plantes al costat sud i una planta al 
nord amb façana al carrer. El cos de planta baixa sobresurt i forma una terrassa a la planta pis.

TIPOLOGIA: Masia d'un sol volum (PB+1)

ÈPOCA: 1907

CONSERVACIÓ: Rehabilitada

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Pedra vista i arrebossat sense pintar

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat

UTM Y: 4647909,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 37 / Polígon 10 / Parcel·la 24 / Edifici 10660



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions de 
la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. Qualsevol intervenció 
es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de l'edificació sense 
desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures existents.Es 
permet l'ampliació en planta baixa d'un màxim del 20% del volum principal 
construit. Els usos del volum ampliat s'ajustaràn a la normativa de planejament 
vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són de habitatge familiar, establiment 
de turisme rural, activitats d'educació en el lleure i 
equipaments i serveis comunitaris i de restauració, segons 
estableix l'article 24 del "Pla Especial sector Les Pedreres"

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10649/10650  -  Can Batlletines 2

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486354,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Antiga masia totalment reformada. Consta de diferents cossos esglaonats. Un primer cos a carrer de dues plantes, amb dos cossos 
més de planta baixa l'últim dels quals recolzat sobre un darrer cos d'una sola planta, resultant-ne tres nivells.

TIPOLOGIA: Edificació aillada en tres volums (PB+1)

ÈPOCA: Cap al 1900

CONSERVACIÓ: Reformada

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat

UTM Y: 4647362,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 29 / Polígon 10 / Parcel·la 69 / Edifici 10650



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions de 
la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. Qualsevol intervenció 
es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de l'edificació sense 
desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures existents.Es 
permet l'ampliació en planta baixa d'un màxim del 20% del volum principal 
construit. Els usos del volum ampliat s'ajustaràn a la normativa de planejament 
vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són de habitatge familiar, establiment 
de turisme rural, activitats d'educació en el lleure i 
equipaments i serveis comunitaris i de restauració, segons 
estableix l'article 24 del "Pla Especial sector Les Pedreres"

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10647  -  Les Rohigues 3

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486368,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Masia en bon estat de conservació. Consta d'un cos principal allargat i d'una sola planta, amb un porxo seguit d'un pati a cel obert i 
dues parts cobertes, la darrera amb un gran porxo a la façana principal. Una altre edificació auxiliar també de planta baixa serveix de 
quadres per a cavalls.

TIPOLOGIA: Masia-casa rural (PB)

ÈPOCA: s. XX -anys 50-

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Segona residència

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Un cos a dues aigües i dos cossos a una aigua, 
amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647230,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 26 / Polígon 10 / Parcel·la 70 / Edifici 10647



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions de 
la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. Qualsevol intervenció 
es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de l'edificació sense 
desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures existents.Es 
permet l'ampliació en planta baixa d'un màxim del 20% del volum principal 
construit. Els usos del volum ampliat s'ajustaràn a la normativa de planejament 
vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són de habitatge familiar, establiment 
de turisme rural, activitats d'educació en el lleure i 
equipaments i serveis comunitaris i de restauració, segons 
estableix l'article 24 del "Pla Especial sector Les Pedreres"

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10646  -  Ca La Pilar 4

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486202,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Casa-masia, antigament Mas Clasca, consta d'un cos principal d'una sola planta i un altre cos més estret de dues plantes i una sola 
vessant, amb un petit cos al final d'una sola planta. També s'hi troben dues construccions auxiliars per a usos agrícoles. És la finca 
més conreada de Les Pedreres.

TIPOLOGIA: Masia-casa rural (PB+1)

ÈPOCA: 1934

CONSERVACIÓ: Correcte

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Un cos a dues aigües i afegits a una aigua, amb 
teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat de blanc

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647284,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 25 / Polígon 10 / Parcel·la 65 / Edifici 10646



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions de 
la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. Qualsevol intervenció 
es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de l'edificació sense 
desvirtuar-ne les seves característiques i conservant les obertures existents.Es 
permet l'ampliació en planta baixa d'un màxim del 20% del volum principal 
construit. Els usos del volum ampliat s'ajustaràn a la normativa de planejament 
vigent.

USOS ADMESOS: Els usos admesos són de habitatge familiar, establiment 
de turisme rural, activitats d'educació en el lleure i 
equipaments i serveis comunitaris i de restauració, segons 
estableix l'article 24 del "Pla Especial sector Les Pedreres"

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10659 5

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486114,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació d'un sol volum amb coberta a dues aigües.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB+1)

ÈPOCA: 1920

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat de blanc

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat

UTM Y: 4647945,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 36 / Polígon 10 / Parcel·la 15 / Edifici 10659



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10661 6

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486276,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació d'un sol volum amb coberta a dues aigües, amb una terrassa lateral afegida a tot el llarg de la casa.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB)

ÈPOCA: 1990

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat amb sòcol aplacat de pedra 
natural

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647739,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 38 / Polígon 10 / Parcel·la 37 / Edifici 10661



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10625 7

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486257,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació d'un sol volum amb coberta a dues aigües, amb una ampliació formant una terrassa lateral a la planta pis.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB+1)

ÈPOCA: Anterior a 1967

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat

UTM Y: 4647535,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 4 / Polígon 10 / Parcel·la 50 / Edifici 10625



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10645 8

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486309,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació rectangular amb coberta a una sola vesant.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB)

ÈPOCA: Anterior a 1967

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A una aigua amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647268,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 24 / Polígon 10 / Parcel·la 56 / Edifici 10645



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10633-34-35-36-37-38-39-40-42-44 9

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486321,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Grup de cases unifamiliars agregades a la masia original. En bon estat la majoria, alguna en obres i alguna en mal estat. Tot i que hi 
algun cos a dues plantes, la gran majoria son de planta baixa.

TIPOLOGIA: Agregat edificis unifamiliars aïllats (PB+1)

ÈPOCA: Anterior a 1967

CONSERVACIÓ: En bon estat la majoria

ÚS ACTUAL: Habitatges

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Majoritàriament a dues aigües amb teula àrab, hi 
ha algun cos a una aigua i un habitatge a quatre 
aigües

FAÇANES: Arrebossat i pintat la majoria, alguna amb sòcol i 
alguna paret a carrer amb pedra natural, i alguna 
amb arrebossat sense pintar

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat

UTM Y: 4647450,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 12 a 23 / Polígon 10 / Parcel·la 68 / Edifici 10633 a 10644



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10626 10

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 485894,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Consta de dues edificacions. Una de PB+1 amb coberta plana, i una altre de PB amb coberta a dues aigues.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB+1) / (PB)

ÈPOCA: Anterior a 1950

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL:              Habitatge - taller artesanal

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Si

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Plana / A dues aigües amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat / Totxo vist

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat

UTM Y: 4647536,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,3 Feixes de Vista Alegre

1

Disseminat Caputxins, 5 / Polígon 10 / Parcel·la 44 / Edifici 10626



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2

Administrador
Nuevo sello



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10662 11

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486323,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Dues cases dins la mateixa parcel-la. Una en construcció tocant al carrer i una altre a la part de baix dins al bosc.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB) i (PB+1)

ÈPOCA: 1960-70 / Anterior a 1950

CONSERVACIÓ: En obres / En bon estat

ÚS ACTUAL: En construcció / en desús.

AIGUA POTABLE: Sí / Sí

ELECTRICITAT: Sí / ?

SANEJAMENT: No / No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: Plana tradicional acabada amb rajola ceràmica la 
de nova construcció

FAÇANES: Aplacat de pedra natural la de nova construcció, 
pedra vista la de baix.

ACCESSIBILITAT: Carrer asfaltat la de nova construcció, camí de terra la de baix

UTM Y: 4647670,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 39A-39B / Polígon 10 / Parcel·la 125 / Edifici 10662



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10630 12

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 485952,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació d'un sol volum amb coberta a dues aigües. Amb edificacions auxiliar per a garatge i usos agrícoles.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB)

ÈPOCA: s. XX -anys 80

CONSERVACIÓ: Correcte

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A una aigua amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat de blanc

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647305,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,3 Feixes de Vista Alegre

1

Disseminat Caputxins, 9 / Polígon 10 / Parcel·la 142 / Edifici 10630



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10631 13

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 485972,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació d'un sol volum amb coberta a dues aigües. Amb edificacions auxiliar per a garatge i usos agrícoles.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB)

ÈPOCA: s. XX -anys 80

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A una aigua amb teula àrab.

FAÇANES: Arrebossat i pintat de blanc

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647310,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,3 Feixes de Vista Alegre

1

Disseminat Caputxins, 10 / Polígon 10 / Parcel·la 143 / Edifici 10631



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 10648 14

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486387,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Dues cases dins la mateixa parcel-la. Una vivenda habitual de fa molts anys i l'altre acabada de construir.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB)

ÈPOCA: s. XX -anys 90

CONSERVACIÓ: Bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge / en construcció

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A una aigua la vivenda, i a dues la nova vivenda 
en construcció

FAÇANES: Arrebossat sense pintar a totes dues

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4647309,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,2 Feixes dels Caputxins

1

Disseminat Caputxins, 27 / Polígon 10 / Parcel·la 150 / Edifici 10648



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2



FITXES DE MASIES I CASES RURALS. LES PEDRERES - GIRONA

Nº Edifici 15

DADES BÀSIQUES

LOCALITZACIÓ
GIRONA Les Pedreres

UTM X: 486225,00

DESCRIPCIÓ GENERAL

Edificació d'un sol volum amb coberta a dues aigües.

TIPOLOGIA: Edificació aillada (PB+1)

ÈPOCA: Anterior a 1950

CONSERVACIÓ: En bon estat

ÚS ACTUAL: Habitatge

AIGUA POTABLE: Si

ELECTRICITAT: Si

SANEJAMENT: No

ESTRUCTURA: Murs de càrrega

COBERTA: A dues aigües

FAÇANES: Arrebossat i pintat de blanc

ACCESSIBILITAT: Camí de terra batuda d'amplada variable

UTM Y: 4648395,00

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

RÈGIM DEL SÒL: No urbanitzable

QUALIFICACIÓ: 4,4 Feixes de Les Creus

1

Disseminat Caputxins



JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET

MOTIU DE LA PRESERVACIÓ

Manteniment de les característiques del paisatge de feixes agrícoles existent.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ:
S'admeten únicament obres de reforma o rehabilitació si s'ajusten a les 
disposicions de la zonificació i protecció que estableix les NNUU del PGOU. 
Qualsevol intervenció es durà a terme preservant la volumetria i silueta actual de 
l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.

USOS ADMESOS: Habitatge unifamiliar

ACCÉS I SERVEIS: Caldrà preservar els camins públics existents. Pel que fa 
als serveis, caldrà connectar el sistema d'evacuació 
d'aigües negres i instal.lacions a una fossa sèptica amb 
filtre biològic; el sistema i dimensionat es consensuarà 
amb els tècnics municipals.

ÀMBIT VINCULAT: L'àmbit vinculat a l'edificació és la totalitat de la finca 
existent, que tindrà la consideració de indivisible. 
S'admetran les tanques de la finca d'acord amb l'establert 
a l'art.28 de la normativa.

2




