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1. MEMÒRIA 

1. Antecedents. 
El pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de sant Daniel va ser 
aprovat definitivament en  virtut d’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, de 16 de juliol de 
1985. Entre la seva documentació el PE conté el catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de 
la Vall de Sant Daniel. 
 
Amb posterioritat, el Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona va ser aprovat definitivament 
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002 i publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3654, d’11 de juny de 2002. L’Ajuntament va 
publicar en la seva integritat aquest text normatiu en el BOP del dia 14 d’abril de 2003 i 
posteriorment, en sessió de data 9 de febrer de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona va donar conformitat al text refós de les normes de planejament general, que es va publicar 
íntegrament en el DOGC 4618 de 21 d’abril de 2006. 
 
D’acord amb la disposició final primera de les normes urbanístiques del vigent PGOU, el Pla 
Especial de la Vall de Sant Daniel queda vigent únicament en sòl no urbanitzable i en allò que 
sigui més restrictiu que  el Pla General.  
 
En data 26 de setembre de 2007 la CTU de Girona aprovava definitivament el pla especial 
urbanístic “Cal Onofre”, on es determinaven les condicions per l’ordenació d’un habitatge en 
l’àmbit del PE de sant Daniel, alhora que s’establien les condicions i determinacions per la cessió 
de terrenys que es preveien destinar al mirador de Torre Bonica.  
 
 

2. Naturalesa, objecte i abast del pla especial. 
Aquest document té la consideració de modificació del pla especial protecció del paisatge i 
vegetació característica de la Vall de sant Daniel per la concreció de l’àmbit del Mirador de la O, la 
desafectació del mirador de Torre Bonica i la delimitació del PA-108 Muntanya de la O. 
 
El seu objecte és la revisió de les previsions de miradors fetes pel pla especial de la Vall de Sant 
Daniel per potenciar la localització de miradors en els indrets de més interès paisatgístic així com 
de conques visuals més àmplies. Així mateix, aquest document determina les condicions per la 
gestió, pel sistema d’expropiació, de la previsió del mirador de la Muntanya de la O. 
 
Paral·lelament a aquesta modificació de pla especial se’n tramita una altra per modificar el pla 
especial de Cal Onofre i desafectar els sòls previstos inicialment pel mirador de Torre Bonica, 
atesa, entre d’altres, la complicada urbanització del mirador. 
 
 

3. Conveniència i oportunitat. 
El pla especial de la Vall de sant Daniel té una antiguitat de més de 25 anys, durant els quals 
s’han anat desenvolupant part de les actuacions previstes en el document; d’altres encara resten a 
l’espera del moment oportú per dur-se a terme, si s’escau.  
 
En el temps transcorregut, el territori ha sofert una forta transformació especialment pel que fa a 
l’extensió i densitat de les àrees boscoses. Així mateix, s’han desenvolupat mesures d’anàlisis 
amb les quals no es comptava aleshores, com la comparativa de les conques visuals i, sobretot, 
una nova base cartogràfica molt més precisa que posa de relleu els desajustos entre les 
previsions del pla i la realitat existent. En concret, es constata la manca de justa correspondència 
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entre la cartografia de base del pla especial i la realitat en els sòl previstos com a mirador a Torre 
Bonica que requeririen una complicada urbanització, amb una inversió un tant desproporcionada 
en relació a l’objectiu a aconseguir, i una poc satisfactòria integració  en el paisatge. Aquest 
diagnòstic fa replantejar-se les previsions d’aleshores i aconsella la desafectació del mirador de 
Torre Bonica en favor d’una major dotació de superfície al mirador de la Muntanya de la O. 
 
El pla especial de la Vall de sant Daniel recull al número 15 del seu catàleg de patrimoni i dins la 
categoria d’elements d’interès paisatgístic i ambiental la “Torre de la O”.  Les privilegiades vistes 
de 360º del cim del turó ja van ser motiu, l’any 1675, per la localització, just en aquest punt, del ja 
derruït fort del Calvari: de petites dimensions i amb forma d’estrella irregular, va ser construït 
aprofitant l’antiga capella de Nostra Senyora de la O. També es va aprofitar una pedra de 
considerables dimensions, a la part més elevada del turó, com a torre de guaita reforçada, a la 
cara nord, amb un fossat. Aquest petit fort va ser destruït per l’artilleria francesa l’any 1808. Les 
seves restes actuals, en molt mal estat de conservació, podran ser desbrossades i consolidades 
amb la tramitació d’aquest document, en tant que formen part de la història de la ciutat. 
 
A la muntanya de la O s’hi arriba per diferents itineraris peatonals d’ús públic consolidats, de camí 
a altres punt de la Vall, com ara la font de les Curculles.  L’interès de materialització del mirador 
proposat rau també en la localització d’aquest espai dins els itineraris habituals de la vall de sant 
Daniel, així com a recorregut inclòs en el projecte d’Anella Verda de la ciutat. Aquest projecte 
potencia i amplia considerablement els recorreguts d’interès paisatgístic  de la població a l’entorn 
de la ciutat i, conseqüentment, millora la seva qualitat de vida. 
 
Com a conseqüència dels motius exposats es tramita, paral·lelament al present document, la 
modificació del pla especial ca l’Onofre, per la desafectació dels terrenys previstos pel mirador de 
Torre Bonica. Aquesta desafectació aportarà una indemnització derivada de l’aixecament de la 
càrrega imposada pel planejament anterior, que serà destinada a actuacions d’interès públic a 
realitzar en l’àmbit del pla especial de la vall de sant Daniel, entre altres, les previstes en el 
present document. 
 
 
 
 

4. Situació i àmbit. 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb la delimitació del pla especial de la Vall 
de sant Daniel, afectant les superfícies previstes pels miradors de Torre Bonica  (206,00 m2) i la 
Muntanya de la O (16.482,65 m2); en aquest darrer mirador s’amplia la superfície prevista 
destinada a mirador.  
 
El pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de sant Daniel té una 
superfície total de 8.225.449,52 m2. 
 
 

5. Formulació i tramitació. 
La present modificació del pla especial de sant Daniel està promoguda per l’ajuntament de Girona, 
d’acord amb l’establert a l’art. 76 del TRLU. 
 
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix  la 
disposició addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU 
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6. Marc urbanístic i legal 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per el Real decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl, i pel Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic,  DL 
1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i el decret 305/2006, de 
18 de Juliol, pel qual s’aprova el seu reglament. La Llei d’Urbanisme ha estat modificada tant pel 
Decret llei 1/2007 , de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, com per la Llei 
26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives 
 
Com a zona inclosa en el PEIN Gavarres, és d’aplicació l’Acord de Govern de 6 de juny de 2006 
pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi 
natural i del paisatge de la Gavarres, publicat al DOGC número 4677 de 17 de juliol de 2006. 
 
 

7. Planejament vigent. 
Referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla General d’Ordenació de Girona,  
aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer 
de 2002, i el seu text refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de Febrer de 
2006, publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 
 
És també d’aplicació, d’acord amb la disposició final primera de les normes urbanístiques del 
PGOU vigent i atesa la condició de sòl no urbanitzable dels terrenys afectats per la modificació, el 
Pla Especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de sant Daniel aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona, de 16 de juliol de 1985. 
 
El Pla General hi qualifica el sòl i n’estableix el règim d’usos. El Pla Especial en determina els 
criteris de protecció i  els paràmetres edificatoris. 
 
Els terrenys objecte de la modificació estan dins de l’àmbit del PEIN de les Gavarres, pel que 
estan també sotmesos a les seves determinacions 
 
El PGOU de Girona (2002) classifica els terrenys inclosos en la modificació, en l’àmbit de Torre 
Bonica de sòl  no urbanitzable amb les qualificacions  de zona de valor agrícola (clau 8): “Aquesta 
zona comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no urbanitzable per la seva destinació agrària 
i amb la finalitat de millorar el seu desenvolupament. La finalitat d’ordenació d’aquests sòl és la 
seva protecció per tal d’assegurar-ne l’ús de conreu i la seva promoció i desenvolupament” i en 
l’àmbit de la Muntanya de la O, de zona de valor forestal (clau 9); “Aquesta zona comprèn aquells 
terrenys classificats com a sòl no urbanitzable d’especial protecció que pels seus valors forestals 
(actuals o potencials) i per la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat, han d’ésser 
preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva 
conservació, regeneració i millora. La finalitat d’ordenació d’aquests sòls és la seva protecció per 
tal d’assegurar la connexió dels espais verds de la ciutat amb els corredors d’espais oberts de la 
comarca i de la resta del territori”. 
 
El pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de sant Daniel, 
qualifica aquest sòls amb la Clau E8: espais i fonts d’interès públic, que recull “tots aquells espais i 
fonts que pels seus valors paisatgístics, ambientals o funcionals seran de domini i ús públic.” 
D’altra banda, l’esmentat planejament no preveu, més que en termes generals, la gestió de les 
actuacions previstes, ni tampoc la titularitat dels terrenys objecte d’aquestes actuacions.  
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8. Estructura de la propietat i característiques del solar  
El sòl previstos per la ubicació del mirador de Torre Bonica se situa en sòl no urbanitzable al límit 
nord-oest del PE de la Vall de sant Daniel, amb edificacions unifamiliars a ambdues bandes 
d’aquest espai, amb accés rodat habilitat. Es preveia una superfície de 206,00m2 de sòl públic de 
cessió pel mirador. 
La Muntanya de la O es troba al sud-oest de l’àmbit del pla especial, en sòl  no urbanitzable. El sòl 
inclòs en l’àmbit d’aquest pla especial, amb una superfície de 16.482,65m2, presenta un pendent 
continu fins arribar a dalt del turó, cobert d’arbustos i pins. A mitja alçada hi trobem les restes 
d’una precària construcció  i a dalt del turó hi ha envaïdes per la vegetació i en deficient estat de 
conservació, les runes, de l’antic fort del Calvari, edificació d’interès històric i catalogat com a 
element d’interès paisatgístic i ambiental al pla especial de la Vall de sant Daniel. Entre d’altres 
presenta una volta en planta baixa amb possibilitats de recuperar-se; no obstant, fins a aconseguir 
una neteja acurada de l’indret no es podran valorar les restes de la construcció actual. L’accés a la 
zona es realitza mitjançant diferents vials peatonals d’ús públic. 
 
La comparativa de conques visuals, molt més àmplies a la Muntanya de la O que no pas a Torre 
Bonica pot comprovar-se al plànol numero 6 -Conques visuals.  
 
 

9. Objectius i criteris del pla especial.  
Els objectius i criteris de la modificació són: 
 

 Potenciar els valors existents de la Vall de sant Daniel i facilitar-ne la seva accessibilitat a la 
ciutadania perquè sigui un a opció més del lleure de la ciutat. 

 Preservar la història de la ciutat a través del reconeixement i la recuperació dels elements que 
en formen part. 

 Adaptar i aplicar amb criteri els paràmetres de conservació de la vall de sant Daniel, 
considerant els canvis produïts des de l’aprovació definitiva del pla especial. 

 Consolidar els recorreguts d’interès paisatgístic de la vall de sant Daniel i contribuir a la 
materialització progressiva del projecte d’Anella Verda de la ciutat 

 Actualitzar i optimitzar les previsions de miradors fetes en l’àmbit del pla especial de la vall de 
sant Daniel. 

 Fixar l’àmbit, titularitat i condicions de gestió del mirador de la Muntanya de la O. 
 
 

10. Descripció de la modificació del pla especial. 
El pla especial proposa desafectar el mirador de Torre Bonica per potenciar el mirador previst a la 
muntanya de la O. Com a conseqüència de la desafectació del mirador de Torre Bonica, es 
modifica la qualificació “E8: espais i fonts d’interès públic” prevista al pla especial de sant Daniel 
en aquesta zona per la qualificació de l’entorn “E4: àrea d’usos alternatius”; se suprimeix també la 
zona d’aparcaments prevista en aquesta zona.  
 
Pel que fa al mirador de la Muntanya de la O, es delimita un polígon d’actuació que permeti 
expropiar els terrenys i passar-los a propietat municipal per poder realitzar les obres d’adequació i 
ampliar així el sòl municipal a disposició dels ciutadans.  
Les obres preveuen la millora del camí d’accés des de l’ermita del Calvari, l’enderroc d’alguna 
construcció en mal estat i la millora i la senyalització del camí d’accés: un petit corriol que surt de 
l’ermita del Calvari i continua per la vall per anar a la font de les Curculles. Aquest itinerari forma 
part i consolida el projecte d’Anella Verda de la ciutat. El mirador de la muntanya de la O 
contempla també desbrossar i arranjar les restes de l’antic Fort del Calvari, construcció defensiva 
edificada al 1675 i que resta ara colgada de runa i vegetació. Es preveu també l’adequació de la 
zona. En el punt més alt del turó, i proper a les runes de l’antic fort, es proposa la instal·lació d’un 
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panell indicatiu de les visuals de l’entorn, per permetre identificar i conèixer la toponímia de la 
geografia envolvent. 
 
Les actuacions descrites podran ser finançades amb la partida de despeses d’urbanització 
prevista al pla especial ca l’Onofre, però també amb subvencions amb aquesta finalitat. 
 
Amb aquesta finalitat es modifica la següent documentació del PE de protecció de la vegetació i 
paisatge de la Val de Sant Daniel: 
 

- Plànol 1. Règim urbanístic del sòl (Referència de les NNSS vigents en el moment 
de l’aprovació del PE) 

- Plànol I -19. Elements i espais d’interès (informació) 
- Plànol N – 1. Categories del sòl no urbanitzable (normatiu) 
- Plànol N – 2. Espais d’interès públic i elements del catàleg (normatiu) 
- Plànol N – 4. Accessibilitat de la xarxa viària (normatiu) 
- Article 82. Classificació i enumeració dels espais i fonts d’interès públic, on 

s’elimina el mirador de la Torre Bonica,  de la normativa de protecció.  

Així mateix, s’incorporen les condicions de gestió del mirador de la Muntanya de la O amb un 
annex normatiu, agenda i avaluació econòmica i financera.  

 
 

11. Quadre resum de superfícies. 

    Actual (m2) Proposta (m2) Increment (m2) 
     
Àmbit mirador Torre Bonica 206,00 0,00 -206,00 
     
Àmbit mirador Muntanya de la O 2.940,75 16.482,65 13.541,90 
     
     
Total àmbits afectats 3.146,75 16.482,65 13.335,90 
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ANNEX I. Fotos 
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2. NORMATIVA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1. Naturalesa i objecte.   
Aquest document té la consideració de modificació del pla especial protecció del paisatge i 
vegetació característica de la Vall de sant Daniel per la concreció de l’àmbit del Mirador de la O, 
amb la delimitació del PA-108 Muntanya de la O i la desafectació del mirador de Torre Bonica. 
 

Article 2. Situació i Àmbit 
El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb la delimitació del pla especial de la Vall 
de sant Daniel, afectant les superfícies previstes pels miradors de Torre Bonica i la Muntanya de la 
O; en aquest darrer mirador s’amplia la superfície prevista destinada a mirador.  
 
El pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de sant Daniel té una 
superfície total de 8.225.449,52 m2. D’aquests 206,00m2 corresponen a la superfície desafectada 
del mirador de Torre Bonica i 16.482,65 al polígon d’expropiació delimitat en la Muntanya de la O. 
 

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

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

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

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

Memòria 
Normativa 
Pla d’etapes i avaluació econòmico-financera 
Plànols  
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CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Art. 7. Classificació del sòl 
El sòl objecte d’aquesta modificació del pla especial de la vall de sant Daniel està classificat pel 
PGOU vigent com a sòl no urbanitzable.  
 
Article 8. Qualificació 
El text refós del PGOU qualifica  l’àmbit de sistema amb les claus “8” (zona rural de valor agrícola) 
i “9”  (zona rural de valor forestal), recollides en els articles 282 i 283 de les NNUU del PGOU de 
Girona. La zonificació està reflectida al plànol 8a d’aquest document. 
 
La zona de  valor agrícola (clau 8) comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no urbanitzable 
per la seva destinació agrària i amb la finalitat de millorar el seu desenvolupament. La finalitat 
d’ordenació d’aquests sòl és la seva protecció per tal d’assegurar-ne l’ús de conreu i la seva 
promoció i desenvolupament. 
 
La zona de valor forestal (clau 9) comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no urbanitzable 
d’especial protecció que pels seus valors forestals (actuals o potencials) i per la seva funció 
d’espais oberts a l’entorn de la ciutat, han de ser preservats de qualsevol activitat que pugui 
perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva conservació, regeneració i millora. La finalitat 
d’ordenació d’aquests sòls és la seva protecció per tal d’assegurar la connexió dels espais verds 
de la ciutat amb els corredors d’espais oberts de la comarca i de la resta del territori”. 
 
El pla especial de protecció del paisatge i vegetació característica de la Vall de sant Daniel, 
qualifica aquest sòls amb la Clau E4: àrea d’usos alternatius, que “comprèn àrees que sense tenir 
un excepcional valor agrícola s’ha dedicat a aquest ús amb conreus tradicional, en general de 
secà, tot configurant una estètica de paisatge rural-tradicional, objecte  de protecció ” D’altra 
banda, l’esmentat planejament no preveu més que en termes generals, la gestió de les actuacions 
previstes, ni tampoc la titularitat dels terrenys objecte d’aquestes actuacions. 

 
Article 9. Modificació de la normativa de protecció del PE de protecció del paisatge i vegetació característica de 

la Vall de Sant Daniel. 
Es modifica l’apartat de Miradors de l’article 82. Classificació i enumeració, que queda redactat de 
la manera següent: 

Miradors: De Sant Miquel 
     De les Roques 
     De la Torre de la O 
     De la Girona Monumental 
     Del Polvorí 
     De Can Venda 
     De Can Garcia 
     De Can Lliure 
     De Ca la Ferriola 
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Article 9. Gestió Muntanya de la O. 
 
La regulació és l’establerta per les normes del text refós del pla general d’ordenació urbana de 
Girona i específicament per l’annex normatiu que s’adjunta. 
 
ANNEX NORMATIU 
 
PA-108                                                                      MUNTANYA DE LA O 
 

ÀMBIT: 
Parcel·la en sòl no urbanitzable a la vall de sant Daniel, situada al nord de l’ermita del Calvari, 

comprèn el vessant sud de la Muntanya de la O.  
La superfície del polígon és de 16.482,65,70 m2. 

OBJECTIUS GENERALS: 
Incrementar les reserves públiques de zones d’interès paisatgístic i ambiental. 
Consolidar els recorreguts d’interès paisatgístic de la vall de sant Daniel. 
Arranjar i habilitar els paratges d’interès històric de la ciutat 

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
  Superfícies 
  m2 % 
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR:  16.482,65 100,00 
    
    
Ús global: FORESTAL-CULTURAL    
RESERVES MÍNIMES DE SÒL PÚBLIC:  16.482,65 100,00 
Zona de valor forestal:  16.482,65 100,00 
SÒL MÀXIM D'APROFITAMENT PRIVAT:  0,00 0,00 
    
    
ALTRES DETERMINACIONS:    
 
Les actuacions previstes en aquest àmbit comprenen l’habilitació d’un mirador al cim del turó, així com 
el desbrossatge i adequació de les restes del Fort del Calvari i l’arranjament i senyalització del camí 
d’accés. 

CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ: 
El sistema d’actuació serà el d’expropiació.  

 

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

3.1. Pla d’etapes. 
Les obres d’execució d’aquest pla especial es realitzaran en un termini màxim de 3 anys a 
comptar a partir de l’aprovació definitiva de la modificació del pla especial de la vall de sant Daniel.  
 

3.2. Avaluació econòmica i financera. 
Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes (inversions) 
 

Cost econòmic actuacions Despesa IVA inclòs 
Expropiació   13.008,70 €     13.008,70 €  
Redacció projectes     5.000,00 €       5.800,00 €  
Habilitació mirador   20.375,00 €     23.635,00 €  
Total   38.383,70 €     42.443,70 €  

 

 
Estimació dels ingressos resultants de l’execució del Pla 
Atès que la present modificació dur com a conseqüència la desafectació dels terrenys destinats al 
mirador de Torre bonica, els promotors del PE aprovat aportaran a l’ajuntament de Girona, la 
quantitat de 29.427,23€, en concepte d’indemnització derivada de l’aixecament de la càrrega 
imposada per l’esmentat planejament. Aquesta indemnització es destinarà a actuacions d’interès 
públic a realitzar en l’àmbit del Pla Especial de la Vall de Sant Daniel, entre les quals s’hi compten 
l’expropiació dels sòls de la Muntanya de la O i les despeses d’adequació de l’àmbit. 
 
Així mateix, s’ha sol·licitat la incorporació de l’habilitació del mirador de la O dins els projectes 
municipals amb finançament a càrrec del Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local. 
 

Ingressos execució del Pla Ingrés IVA inclòs 
Indemnització       29.427,23 €     29.427,23 €  
Fons estatal       20.375,00 €     23.635,00 €  
Total       49.802,23 €     53.062,23 €  
 
 
Estimació dels costos de manteniment del Mirador de la O 
 

Costos manteniment  Despesa  IVA inclòs 
 temp 
(anys)  Anual IVA inclòs 

Neteja i estassada (1,5 Ha)     2.000,00 €      2.320,00 € 4      500,00 €       580,00 € 
Manteniment camí        300,00 €         348,00 € 0,5      600,00 €       696,00 € 
Total     2.300,00 €      2.668,00 €    1.100,00 €    1.276,00 € 

 

3. Informe de sostenibilitat econòmica. 
En relació als ingressos i despeses de capital, es constata que l’actuació disposa de finançament 
propi i per tant no genera dèficit en el pressupost municipal. 
 
Pel que fa a la despesa corrent de manteniment, amb càrrec al pressupost municipal, és 
assumible i justificada atès el seu ús al servei de la comunitat i benefici social que suposa. 
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4. PLÀNOLS  
 

1. Situació                  1/30000 
2. Emplaçament         1/2000 
3. Ortofoto          1/2000 
4. Estructura de la propietat       1/2000 
5. Anella verda            1/500 
6. Conques visuals                                                                       ------- 
7. Planejament vigent       

                            7a.     Text refós del PGOU                                           1/1000
                  7b.     PE Vall de St Daniel–cartografia original             1/5000 
    7b1. I-19  Elements i espais d’interès 
    7b2. 1.     Règim urbanístic del sòl 
    7b3. N-1.  Categories de SNU 
     7b4. N-2.  Espais d’interès públic i elements del catàleg 
    7b5. N-4.  Accessibilitat de la xarxa viària 
 
                            7c.     PE Vall de St Daniel–digitalització actual              1/5000 
    7c1. I-19  Elements i espais d’interès 
    7c2. 1.     Règim urbanístic del sòl 
    7c3. N-1.  Categories de SNU 
     7c4. N-2.  Espais d’interès públic i elements del catàleg 
    7c5. N-4.  Accessibilitat de la xarxa viària 
 

8. Planejament proposta       
                            8a.     Text refós del PGOU                                            1/1000 
                            8b.     PE Vall de St Daniel–digitalització actual                            1/5000 
    8b1. I-19  Elements i espais d’interès 
    8b2. 1.     Règim urbanístic del sòl 
    8b3. N-1.  Categories de SNU 
     8b4. N-2.  Espais d’interès públic i elements del catàleg 
    8b5. N-4.  Accessibilitat de la xarxa viària 
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