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PLA ESPECIAL “RESTAURANT L’AVELLANEDA” 

 

1. MEMÒRIA 
 

1.1 ANTECEDENTS 
 

El Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Girona, classifica la parcel·la objecte de la 

sol·licitud com a sòl urbanitzable amb la clau 2.3d (Zona de ciutat jardí. Clau 2.3, Tipus 2 clau 

2.3d) i també amb la clau C-3 del catàleg del patrimoni historicoartístic (veure document annex 

1 i plànol 5.1). 

 

Per a l’ampliació en superfície construïda, el Pla General de Girona determina, segons art. 64, 

paràmetres d’edificabilitat en la subzona 2.3d, que és a la que pertany. Prèvia tramitació d’un 

Pla especial es permeten ampliacions fins el 20% de l’edificabilitat actual com a tràmit per a 

poder concedir la llicència d’obres corresponent. En aquesta parcel·la no es limita l’ocupació i 

l’alçada reguladora és de PB+2. 

 

L’edifici objecte del projecte es troba catalogat dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

del Pla General on li correspon la clau C-3 amb el nom de Estanc de l'Avellaneda (document 

annex  2 ). 

 

1.2 NATURALESA I OBJECTE I ABAST 
 

Aquest document té la consideració de Pla Especial d’ordenament de volums de l’ampliació per 

la nova construcció de la cuina del restaurant l’Avellaneda situada dins l’àmbit classificat amb la 

clau 2.3d segons el PGOU de Girona. 

 

Aquest Pla Especial té per objecte la definició de les condicions bàsiques de l’ordenació de la 

nova edificació que englobarà una cuina adaptada a les noves necessitats i normatives. 

Actualment la que disposa el restaurant ha quedat obsoleta, i la seva situació dins l’edifici 

catalogat i els condicionats normatius respecte a les intervencions en aquest edifici condicionen 

una distribució lògica i natural que obliguen a la redacció d’aquest Pla. 

 

La redacció d’aquest pla no altera ni la qualificació del sòl ni els usos, que seguiran sent els 

mateixos. 
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1.3 SITUACIÓ I ÀMBIT 
 

L'àrea objecte del present document es troba situada al c/ Barcelona 483-485 del municipi de 

Girona, en una parcel.la on hi ha un edifici denominat Estanc l’Avellaneda. 

 

L'àmbit d’actuació es troba situat a la part est de la zona classificada com a 2.3 d i part del 

porxo també situat a l’est que s’incorporarà com un espai interior per unir el nou volum amb 

l’edifici existent i que figura grafiat al plànol 5.2 amb una superfície aproximada de 561m2. 

En aquesta zona hi figura un cobert d’estructura metàl.lica i coberta de lona que està previst 

enderrocar per situar el volum previst. 

Aquesta zona confronta al nord amb la mitgera d’una nau industrial (clau 4.1),  i a l’est i al sud 

amb un terreny classificat com a SNU (sòl no urbanitzable) que pertany als mateixos 

propietaris, i que forma part de la mateixa parcel.la. 

 

 

1.4 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 

L'àmbit afectat pel present Pla especial urbanístic, en el terme municipal de Girona, afecta a 

una finca que pertany a dos propietaris a parts iguals els quals estan identificats el l’apartat 1.6 

de la memòria. 

 

 

1.5 USOS DEL SÒL I CARACTERÍSTIQUES EDIFICI EXISTENT 
 

Com s’ha descrit anteriorment, aquesta parcel.la està classificada dins del Pla General de 

Girona amb la clau 2.3d  (2.3 Zona de ciutat jardí), subzona Tipus 2 (2.3 d). Segons aquesta 

clau es permet l’ús tant de restauració (classe D, restaurants) amb l’habitatge propi. 

Actualment l’edifici ja disposa d’aquest usos. 

 

En planta baixa i planta primera zona nord l’ús és com a restaurant, i la resta de planta primera 

i segona l’ús és habitatge unifamiliar (habitatge propi dels propietaris). 
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1.6 PROMOCIÓ, TRAMITACIÓ I REDACCIÓ 
 

El present Pla especial està promogut per Imma Busó Perpiñá, NIF 40.340.513-P, i Joan Busó 

Planas, NIF 40.242.875-M amb domicili a Ctra. Barcelona núm. 483-485, 17003 Girona. Tel. 

972 21 48 03. 

 

La seva tramitació queda regulada pels arts. 79, 83, 85 i disposició transitòria setena del DL 

1/2005 TRLU. 

 

La redacció d’aquest Pla especial ha estat realitzat Joan Busó Perpiñá, arquitecte, núm. 

col.legiat 38193/4 del COAC, domicili professional al c/ Astúries 8, 17003 Girona. Tel. i Fax 972 

22 02 42, correu electrònic: joanbuso@coac.net i Jordi Camps Costa, arquitecte, núm. col·legiat 

38242/6 del COAC, domicili professional al c/ Coromina 12 baixos, 17820 Banyoles, amb tel. i 

fax. : 972 584911 i adreça electrònica: jcamps@coac.net  segons el que estableix la disposició 

addicional vuitena del DL 1/2005 TRLU. 

 

 

1.7 CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 
 

La conveniència de la redacció d’aquest Pla Especial ve motivada per l’adaptació d’una 

instal.lació tant important en un restaurant com és la cuina. 

Actualment l’edifici disposa d’una petita cuina situada en planta baixa ubicada dins de l’edifici 

catalogat denominat l’estanc. L’actual estructura de l’edifici (parets estructurals de mamposteria 

de pedra i voltes) impedeix que aquesta es pugui adaptar i ampliar amb el sentit lògic de 

funcionament que li correspondria a una cuina industrial condicionada al nous requeriments 

tant sanitaris com d’espais. A més d’aquests condicionants també es té en compte les 

limitacions d’intervenció en aquest edifici, en tant es tracta d’un edifici catalogat per seu interès 

tant històric com constructiu, per tant, qualsevol intervenció lògica dins d’aquest edifici es veurà 

condicionada.  

 

Amb tots aquests factors, entenem que és del tot impossible intervenir dins l’edifici històric per 

tant es determina intervenir fora d’ell, realitzant un cos nou en planta baixa i soterrani (limitació  

de superfície construïda sobre rasant) que compleixi els requeriments necessaris d’una cuina 

industrial i del programa que requereix el promotor. 

 

Amb aquesta intervenció el que també es pretén és alliberar l’edifici històric de tots els 

elements afegits que han anat sorgint al llarg del temps, com les campanes extractores de la 
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cuina actual, aparells de climatització, etc. , per tal de en posteriors fases d’actuació recuperar 

l’aspecte original de l’edifici i també urbanitzar l’espai públic situat a la façana oest que 

confronta amb el carrer Barcelona. 

 

 

1.8 PROPOSTA D’ORDENACIÓ ESPECÍFICA. 
 

Actualment en la façana nord-est hi ha un porxo (PB) adossat a l’edifici. S’ha previst la 

construcció d’un nou cos de planta baixa i soterrani, adossat per l’est a aquest porxo i utilitzar-

lo com a element d’unió entre l’ampliació i l’edifici històric, tancant-lo i convertint-lo amb un 

espai interior.  

 

Aquest nou cos es preveu distribuir-lo en dues plantes, planta baixa i soterrani. 

En la planta soterrani es preveu la col.locació dels serveis, vestuaris per als treballadors, espais 

d’emmagatzematge, instal·lacions,  càmeres frigorífiques, etc. ., en canvi en planta baixa es 

preveu la col·locació de la cuina, entesa com l’espai destinat a la neteja, elaboració i cocció 

dels aliments. 

 

Per a la bona comunicació entre la cuina i els espais d’emmagatzematge, s’ha previst la 

col·locació d’un muntacàrregues i d’una escala per tal de facilitar el moviment de productes des 

dels seus espais d’emmagatzematge fins els espais de manipulació situats en planta baixa. 

També s’ha previst una escala exterior (façana nord) que arribi fins a la planta coberta per tal 

de realitzar el manteniment periòdic de les instal·lacions (plaques solars, climatitzadors, 

campana extracció de fums, etc...). 

 

També es preveu una rampa de baixada per a vehicles fins la planta soterrani per a facilitar el 

moviment de mercaderies al magatzem. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, també s’ha previst el tancament d’aquest porxo per a convertir-lo 

en un espai interior. El tancament s’ha situat per fora del límit del porxo per mantenir un eix de 

circulació entre l’accés de l’edifici històric i l’accés a la nova cuina. Aquest tancament s’ha 

previst que sigui en la seva major part de vidre per tal de no desvirtuar l’idea original del porxo i 

obtenir el màxim grau de transparència interior-exterior. 

 

En la planta coberta d’aquest nou edifici també s’ha previst la col·locació del nombre suficient 

de plaques solars per ACS que aniran recolzades sobre el lluernari projectat i que serviran tant 

pel l’aigua calenta dels nous serveis del restaurant com també per a la cuina i els vestidors dels 

treballadors. També s’ha previst la col·locació dels aparells de climatització exteriors que 
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puguin sorgir, ocultats pel lluernari i les plaques solars. Per últim, un altre del elements serà la 

xemeneia d’extracció de fums, que s’ha previst que eviti la propagació d’olors alhora que també 

sigui silenciosa. 

 

Simultàniament a aquesta intervenció també es preveu la construcció d’una escala 

d’emergència i un muntacàrregues situats a l’extrem est dels menjadors del restaurant, on 

anteriorment estaven situats els serveis en planta baixa i els vestidors en planta primera. 

Aquest també ha estat un altre del motius pels quals es va optar per la redacció d’aquest Pla 

Especial. 

 

- CRITERIS GENERALS I ESTÈTICS 

 

El punt de partida de tota l’intervenció ha estat el respectar al màxim l’estructura original de 

l’edifici fent que aquest nou cos annex es vegi el menys possible des d’un punt de vista 

volumètric, ajustant al màxim les alçades exigides per una cuina industrial. L’edifici també s’ha 

dissenyat amb coberta plana per tal de diferenciar-lo de les intervencions originals alhora que 

es redueix el seu volum. Aquesta decisió també afavoreix la reubicació, en la mesura que sigui 

possible tècnicament, dels aparells de climatització a la coberta d’aquest nou volum i per tant 

recuperar l’aspecte original de l’edifici històric. 

 

L’edifici es preveu realitzar-lo amb un acabat que combini amb les façanes de mamposteria de 

pedra de l’edifici original. 

 

L’element de tancament del cobert, descrit anteriorment, es preveu realitzar-lo en xapa de 

coure i vidre. S’han escollit aquests materials perquè són d’aspecte lleuger alhora que el coure 

és un material que ja apareix en l’edifici històric en forma de canals i baixants, per tant entenem 

que és un material adequat, i que amb el pas de temps s’integrarà perfectament tant amb 

l’edifici històric com el nou volum. El vidre permetrà la transparència i també donarà un aspecte 

lleuger a aquest element. 

 

 

- CRITERIS FUNCIONALS 

 

Aquest és un dels punts més significatius pel bon funcionament d’una cuina industrial. S’han 

analitzat tots els recorreguts per tal de minimitzar-los al màxim per tal d’obtenir un 

funcionament òptim en funció de la superfície construïda de que es pot disposar. 

Un altre dels condicionants importants són les circulacions dels aliments a nivell sanitari 

(neteja, cocció, abatiment de temperatura, etc...). 
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- CRITERIS CONSTRUCTIUS 

 

S’ha previst una estructura de parets, pilars i forjats de formigó armat en la planta soterrani. En 

la planta primera els pilars seran metàl·lics per una millor solució constructiva dels tancaments i 

per també donar un aspecte més diàfan a l’espai de la cuina. Aquest es protegiran segons les 

exigències del CTE. 

 

 

- CRITERIS SOBRE LES INSTAL·LACIONS 

 

Aquest és un altre dels aspectes fonamentals d’aquesta intervenció. S’ha previst la col·locació 

de plaques solars per ACS la qual es té previst utilitzar tant pels serveis dels usuaris com per la 

cuina i els vestidors dels treballadors. Aquestes plaques solars és preveu instal·lar-les en la 

coberta del nou cos. 

També es té previst l’instal·lació d’un aparell de filtratge de les aigües residuals (serveis, cuina, 

bugaderia i vestidors) per tal reciclar-les per una posterior utilització per al reg del jardí. Aquest 

és un element, que juntament amb la recollida de les aigües pluvials i la reutilització d’un pou 

existent, permetrà un gran estalvi d’aigua. 

També es vol fer esment a la previsió del sobredimensionat dels aïllaments per tal de millorar el 

comportament energètic de l’edifici alhora que es preveu a través de les obertures de la façana 

sud i el lluernari situat a la zona central de circulació la ventilació creuada aspecte fonamental 

per la bona climatització de l’espai. 
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2. NORMATIVA 

 
Art. 1 Naturalesa 

La redacció d’aquest Pla Especial té com a objecte delimitar la volumetria, situació i 

característiques físiques de l’ampliació d’un nou cos utilitzat com a restaurant dins la parcel·la 

2.3d de l’Estanc de l’Avellaneda. 

 

Art. 2 Marc Jurídic del Pla Especial 

El Pla Especial es redacta d’acord amb allò que disposa el Decret legislatiu 1/2005 Llei 

d’urbanisme, en els seus articles 47.6, 48 i 49 i concordants i s’emmarca en els supòsits 

contemplats en l’article 67.1 f. El seu tràmit seguirà el procediment establert per l’article 83. 

 

Art. 3 Àmbit 

L’àmbit de l’ampliació es situa al nord est de la parcel·la classificada com a 2.3d, segons 

plànols 5.2 i 5.3 del planejament del propi Pla Especial. 

 

Art. 4 Vigència 

El Pla Especial 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 Decret legislatiu 1/2005, Llei d’urbanisme. 

 

Art. 5 Obligatorietat 

Les normes urbanístiques contingudes en aquest Pla seran d’obligat compliment en tots els 

seus casos. 

 

Art. 6 Interpretació. 

La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus 

objectius i finalitats. 

 

Art. 7 Determinació 

Les determinacions del present Pla es despleguen en els següents documents: 

1. Memòria. 

2. Normes urbanístiques. 

3. Reportatge Fotogràfic 

4. Documents annexes 

5. Plànols d’informació i ordenació. 

 



 

 

 

10

 

Art. 8. Disposicions generals de la nova edificació i ampliació 

 

8.1 – Edificabilitat màxima permesa: ampliació d’un 20% respecte l’edificabilitat actual 

 

Càlcul aproximat de l’edificabilitat permesa 

- Superfícies construïdes : Les superfícies construïdes actuals de la parcel·la són les següents: 

 

 Planta Baixa ........................................... 572 m2 

 Planta primera ........................................  499 m2 

 Planta segona ........................................        61 m2 

                                            Total ............  1.132 m2 

 

L’increment d’edificabilitat permesa sobre rasant és: 1.132 m2 x 20% = 226 m2 

 

8.2 Ocupació màxima: segons gàlib definit als plànols d’ordenació. 

 

8.3 ARM i núm de Plantes: El conjunt de les edificacions serà de PB i Planta Soterrani amb una 

alçada reguladora màxima de 5,25 m, excepte l’escala d’accés a la coberta pel manteniment de 

les instal·lacions i el volum corresponent al muntacàrregues. El punt d’aplicació de l’ARM serà 

respecte el nivell de paviment interior de la planta baixa. 

 

8.4 Instal·lacions 

En la coberta és permet la col·locació d’instal.lacions (aparells de climatització i ventilació, 

muntacàrregues, extracció de fums campana, plaques solars, etc... ) per sobre de l’alçada 

màxima permesa. 

 

8.5 Materials de façanes 

Es podran utilitzar materials de tipus petri, formigó vist, xapes metàl.liques, obra vista de tipus 

manual, i arrebossats i pintats en colors ocres. 

 

8.6 Coberta 

La coberta podrà ser de tipus plana o inclinada. Inclinada serà tipus teula àrab. 
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Disposició addicional. Per tot allò no regulat específicament en aquest Pla de Millora serà 

d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Girona. 

 

 

Girona, abril 2008 

Joan Busó i Jordi Camps, arquitectes 
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3.  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 



 
Fotografia 1 

 

 
Fotografia 2 



 

 

 

 
Fotografia 3 

 

 
Fotografia 4 
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4.  DOCUMENTS ANNEXES 
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DOCUMENT ANNEX 1 
 

Plànol normativa PGOU de Girona extret d’internet 
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DOCUMENT ANNEX 2 
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5.  PLÀNOLS D'INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 

 5.1  Emplaçament E:1/5000, situació E:1/1500, planejament vigent E:1/500 i esquemes 

  plantes E:1/500 

 5.2  Planta topogràfic  E:1/200 

 5.3 Seccions topogràfic  E:1/200 

 5.4  Estat actual, plantes i alçats  E:1/150 (Usos del sòl i característiques  

  volumetria existent)  
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6.  ANNEX AVANTPROJECTE 
 6.1  Planta baixa, soterrani i coberta  E:1/150   

 6.2  Planta coberta, alçats i seccions  E:1/150 

 

  

 

 




