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I. MEMÒRIA 

1 SITUACIÓ 

L’àrea objecte de la present modificació de pla parcial es troba situada en el 

sector residencial Mas Quintana, al sud de la ciutat de Girona, en la comarca 

del Gironès. 

L’àmbit de la modificació és l’assenyalat gràficament en els plànols del present 

document i correspon a quasi la totalitat de la illa delimitada pels carrers 

Migdia, Emilia Xargay Pagés, Josep Maria Pagés i Vicens i Avel·lí Artís Gener, 

que forma part del sector residencial desenvolupat mitjançant un Pla parcial, 

d’acord amb les previsions del Pla General vigent. 

2 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

La present modificació del Pla parcial Mas Quintana té per objecte la 

reordenació de la volumetria aprovada en front el carrer Migdia, sense 

augmentar ni el sostre ni la densitat d’habitatges de l’illa afectada. Les 

previsions del pla vigent d’un edifici lineal de més de 180 metres de llargada i 

sis plantes d’alçada, suposen una pantalla excessiva per aquesta àrea 

residencial. La nova proposta busca la continuïtat de l’estructura de la resta 

d’edificis del sector, disposant quatre blocs aïllats perpendiculars al carrer 

Migdia, seguint l’orientació dels edificis situats en la part posterior del sector 

ordenat. 

Tot això conforme al que disposa el Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’urbanisme i al que disposa el Decret 305/2006, pel 

s’aprova el Reglament que la desplega. 

 

 



 6  

3 CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

La conveniència i oportunitat del la modificació puntual del Pla parcial Mas 

Quintana ve donada pe la voluntat de millorar la integració de les edificacions 

en l’entorn urbà d’aquest nou barri de Girona, sense augmentar l’aprofitament 

amb edificacions de menor tamany. 

4 FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ 

La modificació puntual del Pla parcial Mas Quintana està promoguda per la 

propietat dels terrenys afectats, la Urbanitzadora Palau Sacosta, SA, amb 

domicili a l’Avinguda Jaume I, 9 baixos de Girona. 

La redacció del document està realitzada per tècnic competent en virtut del que 

estableix la disposició addicional vuitena de la Llei d’urbanisme. 

Pel que fa a la tramitació de l’expedient queda regulada pel que disposa l’article 

83 de la Llei d’urbanisme en relació a l’article 94 de la mateixa Llei en el sentit 

de que les modificacions dels elements d’una figura de planejament urbanístic 

se subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 

En aquest cas, considerant que s’actua sobre un entorn urbà consolidat, i no 

s’alteren ni la classificació de sòl, ni l’ordenació bàsica del Pla General vigent, 

no resulta necessari sol·licitar cap informe als organismes públics. Tanmateix, i 

atenent que es tracte d’un sòl urbanitzat i consolidat, que no altera els 

aprofitaments de sostre i densitat, no és necessària la incorporació d’una 

documentació ambiental, ni d’una memòria social, ni cap estudi de mobilitat. 

5 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

L’àmbit de la present modificació afecte exclusivament, en ple domini, a la 

Societat Urbanitzadora Palau Sacosta, SA, amb CIF número A-17.011.479 i 

domicili a l’Avinguda Jaume I número 9 baixos de Girona, representada pels 

Senyors Josep Pujol Ros, amb NIF número 40.256.851 C, i Lluís Bigas Burset, 

amb NIF número 40.228.391 S. 
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El solar afectat correspon a la parcel·la cadastral número 4765 identificada en 

el cadastre d’urbana de Girona segons dades del Ministeri d’Economia i 

Hisenda, quines dades s’adjunten en l’annex del present document. 

6 MARC URBANÍSTIC I LEGAL 

El marc urbanístic ve donat pel que disposa el Pla general d’ordenació del 

municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002 i publicat al DOGC número 3654 

d’11 de juny de 2002. El Pla general recull per l’àmbit del sector de Mas 

Quintana, la vigència i aplicació del Pla parcial aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Girona en data 31 de gener de 2001 i publicat al 

DOGC número 3638 de 17 de maig de 2002. Per tant el planejament objecte de 

modificació és el mateix Pla parcial. 

D’acord amb el que disposa aquest planejament derivat, l’ordenació del conjunt 

es conforma per un gran edifici en forma de “L” donant front al carrer Migdia i al 

carrer Emilia Xargay, que es qualifica com a zona Residencial Intensiva, la qual 

és objecte del present document de modificació. La resta d’ordenació preveu 9 

blocs aïllats, seguint les direccions del principal, de PB+4, al voltant d’àmplies 

zones comunitàries privades i enjardinades. 

La Zona Residencial Intensiva ve regulada en l’apartat 3.1 de les ordenances 

reguladores del Pla parcial, i ocupa totalment la illa ubicada en front el carrer 

Migdia i en una part menor la illa posterior. Les condicions d’aquesta zona, 

d’acord amb el redactat vigent,  en el que s’assenyala en negreta el que es 

modifica,són: 

“3.1. Zona Residencial Intensiva 

Àmbit. Ocupa l’illa delimitada pels carrers Migdia (tram A-B), el carrer C-D i 

els dos trams de carrer C-A i D-B i, un fragment enclavat a la cantonada dels 

carrers E-C i C-D. El cos edificatori resultant s’identifica al plànol nº 7 com a 

Bloc B1. 
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Alineacions. Les alineacions de les edificacions s’especifiquen al plànol 

corresponent. S’indiquen les relatives a la planta baixa i a les plantes pis. 

Podran ésser obligatòries o màximes. Les fondàries edificables 

oscil·laran entre 10,50 m. (mínim) i 13,50 m. (màxim). 

Altura. L’altura reguladora màxima mesurada segons la rasant del carrer C-D 

és de PB-5Pis i de 1,00 m. + 20,00 m. (21,00 m.) 

Volat sobre vial. Es permet l’edificació sobre el vial C-D seguint les alineacions 

especificades al plànol corresponent a partir de la 2ª planta, és a dir, deixant 

lliure l’altura corresponent a planta baixa i 1ª, amb un mínim de 6,00 m. de 

gàlib. 

Volats d’alineació. S’admeten els volats d’1,50 m. màxim sobrepassant les 

alineacions de la façana posterior, és a dir, les orientades a S-E i N-E del 

Bloc B1. 

Reculades de l’alineació en planta 5º. La planta cinquena es podrà recular de 

les alineacions màximes i obligatòries una distància de entre 1,50 m. i 3,00 m. 

Porxo en Planta Baixa. A la planta baixa s’hi reservarà una zona contínua de 

1.230 m2 de superfície mínima destinada a porxo i que abastarà tota la 

fondària edificable. S’hi permetrà la construcció dels nuclis d’accés necessaris 

per l’edifici fins un percentatge d’ocupació d’un 25%. 

Usos permesos: En planta baixa: ús residencial, comercial o terciari. L’ús 

comercial es limita a aquells establiments de venda al detall, individuals o 

col·lectius, que tinguin una superfície de venda inferior a 700 m2. En plantes 

pisos: residencial o oficines. Espai lliures: reservat a vials externs d’accés i a 

jardins privats o mancomunats. 

Sostre: 

Màxim edificable Residencial 11.945 m2
Màxim edificable Usos complementari 3.452 m2
Total 15.397 m2  
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Habitatges número màxim 119” 

La nomenclatura dels carrers, un cop executada la urbanització, actualment és 

la següent: 

Tram A-B: Carrer Migdia 

Tram C-D: Carrer Josep Maria Pagés i Vicens 

Tram E-C-H: Carrer Emilia Xargay i Pagés 

Tram D-B: Carrer Avel·lí Artís Gener 

Posteriorment, i com a conseqüència de la reparcel·lació, la zona inicial ha 

quedat dividida en dues parcel·les: La corresponent a l’edifici pont en l’extrem 

nord-oest, que es troba edificat (b1, plànol 03), i la que correspon a la resta de 

la illa, sense edificar i que és objecte de la present modificació (b2, plànol 03). 

Els aprofitaments de cadascun d’aquests solars és: 

 

El marc legal ve donat pel que disposa la legislació urbanística catalana a 

través del Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, pel Decret 305/2006, de 12 de juliol pel qual s’aprova el 

Reglament que la desplega i pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 

mesures urgents en matèria urbanística. 

7 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta de modificació del Pla parcial Mas Quintana té per objecte, 

exclusivament, la reordenació de la volumetria permesa en l’illa que confronta 

bloc superfície 
(m2)

sostre 
residencial 

(m2)

sostre úsos 
complementaris 

(m2)

total sostre 
(m2)

número 
d'habitatges

estat 
execució

b1 319,48 2.569,00 351,00 2.920,00 25 executat
b2 4.844,00 9.376,00 3.101,00 12.477,00 94 no executat
total 5.163,48 11.945,00 3.452,00 15.397,00 119
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amb el carrer Migdia. 

En efecte, el Pla parcial vigent contempla per aquesta illa un edifici en forma de 

“L” donant front als carrers Migdia (en la banda nord-est) i el carrer Emilia 

Xargay (en la banda nord-oest). La llargada del front que dona al carrer Migdia 

és de més de 180 metres i el de l’altre costat en té quasi 100 metres. Es tracta 

d’un edifici amb una única de cota de coronació, amb un ampli porxo en planta 

baixa i dues grans obertures, de dues plantes, situades en el carrer del costat 

més curt, que emboquen amb els carrers interiors del sector. L’alçada d’aquest 

edifici és la corresponent a PB+5PP, amb un màxim de 21 metres. 

La nova proposta es planteja amb la finalitat de modificar la volumetria vigent, 

evitant una excessiva pantalla edificada de 21 metres d’alçada i de quasi 190 

metres de llargada en front el carrer Migdia. Tanmateix, la nova ordenació 

busca millorar les orientacions solars que conté el pla, amb nous criteris de 

sostenibilitat i, finalment, també es vol possibilitar una edificació més 

fraccionada que faci més racional i econòmicament menys costosa la seva 

construcció. 

Amb aquestes premisses de partida, la nova ordenació contempla un primer 

bloc amb continuïtat a l’existent, en l’extrem nord-oest, de planta baixa més 5 

plantes pis, que finalitza amb un segon bloc cantoner de B+6, amb una llargada 

total del front del carrer Migdia de 55 metres. 

A partir d’aquí es plantegen 3 blocs més, aïllats, de 7 plantes (B+6), dels quals 

els dos primers, lineals, segueixen les directrius dels blocs situats en la part 

interior del sector, i l’últim bloc, en forma de “L”, pretén resoldre la cantonada 

amb el carrer Avel·lí Artís Gener. Aquest increment d’alçada en una planta, 

permet una millor disposició de les edificacions, una menor ocupació del sòl, 

incrementant així els espais lliures comunitaris, que, per altra part, a la vista de 

l’amplada del carrer Migdia, de més de 20 metres, no suposa cap perjudici. 

A la vegada, la nova distribució de sostres i aprofitaments també suposa una 

millor distribució dels usos no residencials previstos en el Pla parcial, 

concentrant un major sostre per a usos complementaris en l’extrem nord-oest, 
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amb un bloc dedicat totalment a un ús no residencial i preveient, en la resta de 

blocs, usos comercials i terciaris en planta baixa. Aquesta nova distribució més 

fragmentada, s’adequa millor a les limitacions de superfície respecte els usos 

comercials. 

Finalment, cal destacar que amb la proposta de modificació del Pla parcial en 

l’àmbit de la illa que dona front al carrer Migdia, no s’altera l’aprofitament del 

Pla, sense augmentar ni el sostre residencial, ni el nombre d’habitatges, i 

disminuint lleugerament (198 m2)el sostre destinat a usos complementaris 

 

8 QUADRES DE SUPERFÍCIES 

Pla parcial vigent Mas Quintana 

Aprofitament de la Zona Residencial Intensiva: 

Sostre: 

Màxim edificable Residencial 11.945 m2
Màxim edificable Usos complementaris 3.452 m2
Total 15.397 m2  

Número màxim d’habitatges   119 

Distribució de l’aprofitament en funció del parcel·lari: 

 

 

 

bloc superfície 
(m2)

sostre 
residencial 

(m2)

sostre úsos 
complementaris 

(m2)

total sostre 
(m2)

número 
d'habitatges

estat 
execució

b1 319,48 2.569,00 351,00 2.920,00 25 executat
b2 4.844,00 9.376,00 3.101,00 12.477,00 94 no executat
total 5.163,48 11.945,00 3.452,00 15.397,00 119
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Modificació del Pla parcial Mas Quintana: 

Aprofitament de la Zona Residencial Intensiva: 

Màxim edificable Residencial 11.943 m2
Màxim edificable Usos complementaris 3.254 m2
Total 15.197 m2  

Número màxim d’habitatges   119 

Distribució de l’aprofitament en funció del parcel·lari: 

 

 

Pere Fina Segura, Arquitecte 

 

 

Girona, setembre 2009 

bloc superfície 
(m2)

sostre 
residencial 

(m2)

sostre úsos 
complementaris 

(m2)

total sostre 
(m2)

número 
d'habitatges

estat 
execució

b1 (existent) 319,48 2.569,00 351,00 2.920,00 25 executat
B1/P1 540,65 1.975,00 1.975,00
B2/P2 684,73 1.198,00 205,00 1.403,00 12
B3/P3 1.229,36 2.143,00 169,00 2.312,00 22
B4/P4 1.224,63 2.573,00 203,00 2.776,00 26
B5/P5 1.164,63 3.460,00 351,00 3.811,00 34
total 5.163,48 11.943,00 3.254,00 15.197,00 119,00
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 

Les determinacions normatives proposades en el present expedient del Pla 

parcial Mas Quintana, modifiquen puntualment la normativa urbanística que fa 

referència a la regulació de la Zona Residencial Intensiva, i que suposa, en 

concret, la nova redacció de l’apartat 3.1 de les ordenances vigents. El nou 

redactat, en el que s’assenyala en negreta el que es modifica, és el següent: 

“3.1. Zona Residencial Intensiva 

Àmbit. Ocupa l’illa delimitada pels carrers Migdia, Emilia Xargay i Pagés, 

Josep Maria Pagés i Vicens i Avel·lí Artís Gener, un fragment enclavat a la 

cantonada dels carrers Emilia Xargay i Pagés i Josep Maria Pagés i Vicens. 

El cos edificatori resultant s’identifica al plànol d’ordenació amb els blocs b1, 

B1, B2, B3, B4 i B5. 

Alineacions. Les alineacions i fondàries de les edificacions s’especifiquen al 

plànol corresponent. S’indiquen les relatives a la planta baixa i a les plantes pis. 

Altura. L’altura reguladora màxima mesurada segons la rasant del carrer Josep 

Maria Pagés i Vicens és de PB-5PP i de 21,00 metres corresponent als 

blocs b1 i B1 i de PB+6PP (24,00 m.) corresponent als blocs B2, B3, B4 i 

B5. 

Volat sobre vial. Es permet l’edificació sobre el vial Josep Maria Pagés i 

Vicens seguint les alineacions especificades al plànol corresponent a partir de 

la 2ª planta, és a dir, deixant lliure l’altura corresponent a planta baixa i 1ª, amb 

un mínim de 6,00 m. de gàlib. 

Volats d’alineació. S’admeten els volats d’1,50 m. màxim sobrepassant les 

alineacions de la façana. 

Reculades de l’alineació en planta 5º. La planta cinquena es podrà recular de 

les alineacions màximes i obligatòries una distància de entre 1,50 m. i 3,00 m. 

Front de façana carrer Migdia, tanques. Les tanques de les parcel·les al carrer 
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Migdia es localitzaran d’acord amb l’assenyalat en el plànol 6b, Situació en 

planta i Esquema de secció, que es podran ajustar en el projecte executiu de 

cada un dels blocs, sempre que es mantinguin els criteris compositius que 

orienten la definició que d’ells es fa, d’opacitat total en la part de contenció, 

alçada d’aquesta, i tractament i alçada de la tanca per sobre la rasant del sòl 

privat en aquesta façana. 

Usos permesos: En planta baixa: ús residencial, comercial o terciari. L’ús 

comercial es limita a aquells establiments de venda al detall, individuals o 

col·lectius, que tinguin una superfície de venda inferior a 700 m2. En plantes 

pisos: residencial o oficines. Espai lliures: reservat a vials externs l’accés i a 

jardins privats o mancomunats. 

Sostre: 

Màxim edificable Residencial 11.943 m2
Màxim edificable Usos complementari 3.254 m2
Total 15.197 m2  

Habitatges número màxim 119.” 

 

Pere Fina Segura, Arquitecte 

 

 

Girona, setembre 2009 

 


