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1.1 DADES GENERALS

PROJECTE:

OBJECTE PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

EMPLAÇAMENT Carrer Tambor Ansó n° 36

17007 – GIRONA

AGENTS:

PROMOTORS Xavier QUINTILLA MAINEGRE  - NIF: 40.325.420-A

Mònica SERRA SAMBOLA  - NIF: 40.326.786-N

C/ Travessia de la Creu, 24-2n

17002 - GIRONA

Tfon: 972 20 95 52

ARQUITECTE Francesc MARTURIÀ JUNQUERA / col.legiat 32.668-2

 C/ Plaça Josep Pla 2, 6-A

 17001 - GIRONA

Tfon: 972 400 435

 Email: fmjarquitecte@gmail.com

 NIF: 40.326.658-E
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1.2 MEMÒRIA
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1.2.1 Objecte del Document

L'Objecte  d'aquest  Pla  Especial,  es  justifica  per  l'ordenació  parcial  d'una  Masia situada  en  sòl  no

urbanitzable, i la protecció d'un Vial públic existent, segons l'apartat 1.a, corresponent a l'article 67 de la

Llei d'Urbanisme, i l'article 256, apartats 1.c, i 1.e, del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona.

La finca motiu del Projecte de Pla Especial, es troba situada al carrer Tambor Ansó núm.36, i forma part

de la masia coneguda com Can Coll, a la Vall de Sant Daniel de Girona.

La propietat vol reformar i rehabilitar l'edificació existent (habitatge unifamiliar), per destinarla a primera

residència, i poder gaudir d'un entorn natural, proper al centre de la ciutat de Girona.

Al mateix temps, la propietat proposa l'arrenjament de la part del camí públic existent corresponent al

llindar oest de la seva finca. Aquest camí peatonal, ve del riu Galligans, i connecta amb el veïnat Carme

Auguet. Es tracta d'un tram del camí en molt mal estat de conservació, i la propietat preveu el seu

acondicionament. D'aquesta manera, es dignifica l'accés peatonal a la seva propietat, i es rehabilita,

sense cost  per  l'Ajuntament,  una part  d'un  camí  públic.  Aquest  compromís  quedarà materialitzat  al

moment de la concessió i aprovació de la llicència d'obres de la vivenda.

1.2.2 Promoció i Tramitació

La Promoció d'aquest Pla Especial, és d'iniciativa privada, i correspón als Srs. Xavier Quintilla Mainegre i

Mònica Serra Sambola, com a propietaris de la finca motiu del Pla Especial. 

La Tramitació d'aquest document, correspón a l'Ajuntament de Girona, d'acord amb les disposicions del

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i per el

Pla General d'Ordenació Urbana de Girona (DOGC núm.3654 de 11/06/2002) , i Text Refós de la

Normativa (DOGC núm.4618 de 21/04/2006).

La Redacció del  Pla Especial,  és a càrrec del  Sr.  Francesc Marturià i  Junquera, arquitecte col.legiat

32.668-2, com a tècnic competent amb la matèria, segons la Disposició Addicional Vuitena del DL

1/2005, del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

1.2.3 Marc Normatiu i Legal

El marc urbanístic i  legal,  ve donat en primer lloc per la Llei  del Sòl 8/2007, pel Decret Legislatiu

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.

En  segon lloc,  el  marc  normatiu  queda establert  pel  Pla  General  d'Ordenació  Urbana de  Girona,

aprovat el 28 de febrer de 2002, i publicat al DOGC núm.3654 de 11/06/2002, i Text Refós de la

Normativa del Pla General, publicat al DOGC núm.4618 de 21/04/2006.
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1.2.4 Estat Actual: Descripció de la Finca

Es tracta d'una finca rústica situada al peu del camí de la carretera que va del Monestir de Sant Daniel

en direcció a Campdorà. La forma de la finca es trapezoidal, i disposa d'una superfície de 546,85m².

L'accés rodat es produeix pel carrer Tambor Ansó, i l'accés peatonal, es fa a través d'un camí públic

situat al límit oest de la finca. El terreny presenta un important desnivell entre el carrer i la cota de planta

baixa (aprox 8,25m). Es troba atal.lusat, amb un primer nivell a cota de planta baixa (cota 18,00), un

segon nivell a cota aprox. de soterrani (cota 15,00), i un tercer nivell a cota 13,90. Com a referència, el

carrer es troba a la cota 9,96 (veure plànol topogràfic). La finca motiu d'estudi, referència cadastral

17085A004000650000AM (parcel.la 65 pol.4) limita al Sud amb el Carrer Tambor Ansó -on disposa

d'accés rodat-, al Nord amb una finca veïna (parcel.la 61 pol.4), a l'Oest amb un camí peatonal públic,

i a l'Est amb una altra finca veïna (parcel.la 66 pol.4).

A la part superior de la finca, existeix una edificació entremitgeres de planta baixa i pis, amb soterrani,

que forma part de la Masia coneguda popularment com Can Coll. Es tracta d'una masia del segle XVIII,

inclosa al catàleg dels Elements d'Interés Arquitectònic-Tradicional (Grup 3r) del Pla Especial de Sant

Daniel. És un edifici que ha sofert diferents reformes i ampliacions al llarg del temps, sense seguir un

criteri d'intervenció unitari, ni els paràmetres d'ordenació establerts per normativa a la fitxa núm.28 del

Catàleg anteriorment esmentat. 

Per  altra  banda,  cal  fer  esment  que  aquesta  Masia  i  el  sòl  lliure  corresponent,  està  parcel.lada a

l'actualitat mitjançant 5 finques registrals (veure plànol cadastral, a la pàgina següent). No es pot indicar

la data d'inici de la parcel.lació, peró existeixen dades que permeten afirmar que a principis del segle

XX, la finca ja estava parcel.lada, amb el nom de Can Pagés (veure annex apartat 1.2.6 Estructura de la

Propietat).

L´ús actual de l'edificació objecte de l'ordenació, és d'habitatge unifamiliar.

La finca limita a l'Oest, amb un camí peatonal públic, qualificat pel Pla Especial de Sant Daniel, com a

vial de 3er ordre. Aquest camí ve de la muntanya de la O, travessa el riu Galligans, i comunica fins el

veïnat de Carme Auguet. El tram corresponent al nostre àmbit d'actuació, salva un desnivell important,

mitjançant unes escales amb graons de carreus de pedra. Aquestes escales es troben en mal estat de

conservació, alguns carrreus estan trencats, així com el mur de separació amb la finca motiu d'estudi. El

mur suporta un important nivell de terres (veure plànol topogràfic), i presenta una esquerda vertical en el

seu punt central. Amb les pluges d'aquest passat hivern, l'esquerda s'ha anat obrint progressivament, i ha

calgut un reforç estructural (mitjançant tensors metàl.lics) per evitar el seu desmoronament. Donada la

topografia existent, aquest mur apareix en façana a carrer Tambó Ansó, amb una alçada de 4m, com un

impacte visual i paisatgístic de primer ordre. 
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Tot seguit es presenten un seguit de fotos de l'estat actual (s'acompanya plànol de referència):

Plànol amb indicació dels punts de vista de les Fotografies.
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Foto 1 desde la Muntanya de la O. Façana Sud. 

Es pot observar el camí peatonal a l'esquerra de la imatge (escales).

Foto 2 desde el carrer Tambor Ansó. Façana Oest.
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Foto 3 desde el carrer Tambor Ansó. Façana Sud. 
Es pot observar el camí peatonal a l'esquerra de la imatge (escales),
i els murs de contenció de terres (en primer plà, i al final de la rampa).

Foto 4 desde el camí peatonal. Façana Oest. 
Es pot observar la finca motiu d'estudi a la dreta de la imatge.
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Foto 5 desde el camí peatonal. Façana Oest. 
A l'esquerra de la imatge, es pot observar el mur de contenció de terres al final de la rampa.

Foto 6 del camí peatonal, amb l'inici de les escales. Façana Oest. 
    A l'esquerra de la imatge, hi tenim la finca motiu de l'estudi.
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    Foto 7 del camí peatonal, amb l'inici de les escales.
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1.2.5 Estat Actual: Normativa Urbanística

Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció del Paisatge i de la Vegetació de la Vall de Sant Daniel
– Fitxa núm.28 del Catàleg - (2010).

 

Qualificació:  Sòl No Urbanitzable / Clau 8 - Zona de Valor Agrícola

Edificacions a Preservar: Masia Can Coll – Fitxa núm.28 del Catàleg

Es compliran condicions de Protecció, al tractar-se d'una Masia  
catalogada pel Pla Especial de Sant Daniel – Grup 3er: Interés  
Arquitectònic-Tradicional

Ordenació Específica:

Condicions ús: S'admet l'ús d'habitatge familiar, amb un màxim d'un habitatge per
parcel.la.

Sostre màxim: Segons ocupació i  núm. Plantes en el plànol d'ordenació. Les  
ampliacions no superaran el 50% de la superfície construïda de 
cada finca.

Ocupació màxima: Segons plànol d'ordenació.

Sòl de parcel.la lliure d'edificació: Serà enjardinat.

Segons art. 6 de la normativa del catàleg.

Protecció de l'entorn: Segons art.11 de la normativa del catàleg.

Nombre màxim de plantes: Segons plànol d'ordenació.

S'identifica en el plànol la façana de referència del núm. de 
plantes, així com aquells límits de les ampliacions que s'han de 
mantenir soterrats.

ARM (ampliació): Art. 1.2.8 del PE Tambor Ansó. En cas d'ampliació adjunta a 
l'edificació existent,  s'igualarà a l'existent;  en cas d'edificacions  
soterrades s'integraran en les terrasses existents.

Tant en l'edificació aïllada com en l'edificació segons alineació a 
vial, l'alçada màxima de l'edificació es mesurarà en cada punt del
terreny. 

Cobertes: Les cobertes inclinades seran de teula color argilós local. S'exclou 
expressament la teula de color negre. Han de ser de pendent  
uniforme comprés entre el 22% i el 28% i perpendicular a les  
línies de façana. En cas d'edificacions aïllades es recomana la  
coberta a dues o quatre aigües.

En cas d'elements soterrats de nova creació en sòls integrats al  
jardí, hauran de tenir un tractament d'acabat enjardinat.

Terrasses: El paviment d'acabat de terrasses serà de color argilós local, amb 
la superfície d'acabat no brillant. S'admetrà terrassa en aquells  
volums identificats amb “P” i “S” al plànol.
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Façanes: Segons art. 8 de la normativa del catàleg i art. 1.2.8 del PE 
Tambor Ansó.

Murs de contenció: Els materials d'acabat podran ser els mateixos que els especificats 
a l'article 9 de la normativa del catàleg o de mamposteria 
irregular concertada, amb pedra del lloc o en el seu cas, amb 
aplacat de la mateixa pedra, d'un gruix mínim de 10 cm.

Parets mitgeres: El tractament, color i acabats de les parets mitgeres seran els 
mateixos que la resta de les façanes de l'edifici i no es permetrà 
deixar l'element aïllat vist (fibrociment, asfalt o materials 
bituminosos, poliuretà expandit).

Tanques: Art. 1.2.8 del PE Tambor Ansó.

El límit de parcel.la coincidint amb l'alineació de vial es tancarà 
amb murs opacs d'obra fins a una alçada de 0,80 m, mesurats  
des del nivell de la vorera i, en tot cas la resta, fins a una alçada 
màxima de 1,80 m, amb les mateixes característiques en 
materials i colors que la resta del mur de tancament.

La resta dels tancaments podran ser opacs fins a una alçada 
màxima de 1,50 m. Es recomanen tancaments de vegetació viva. 
Tant els murs de tancaments opacs d'obra, que donen al vial com 
els situats en les partions dins la mateixa parcel.la, tindran les  
mateixes característiques en materials i color que l'edificació 
principal.

Materials i acabats: Segons art. 9 de la normativa del catàleg.

Article 1.2.8 del PE Tambor Ansó.

Color: Segons art. 10 de la normativa del catàleg.

Elements Impropis: Identificats en el plànol. Tindran la consideració de volum 
disconforme. 

Pla Especial Urbanístic C.Tambor Ansó 36 - Girona  - Text Refós incorporant condicions acord CTU 12.03.2010

Francesc Marturià Junquera – arquitecte-



Fitxa núm.28 del Catàleg - Modificada :
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1.2.6 Estat Actual: Estructura de la Propietat

La finca motiu d'estudi, té una superfície de 546,85 m², i disposa d'una edificació entremitgeres formada

per planta baixa, pis, i soterrani, amb una superfície construïda total de 199,76 m². Els propietaris són

els Srs. Xavier Quintilla Mainegre i Mònica Serra Sambola. S'adjunten escriptures de la propietat.

Quadre Superfícies:      

Superfície Finca:                                                                  546,85 m  ²  

Superfície Construïda:                                                         199,76 m  ²  

Desglossat Superfície Construïda:

Planta Baixa 76,35 m²

Planta Primera 50,17 m²

Planta Soterrani               73,32 m²  

Total Edificació          199,76 m²
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1.2.7 Proposta d'Ordenació: Justificació de la Solució Adoptada

La Justificació d'aquest Pla Especial Urbanístic, ve donada per l'article 67, apartat a) del Decret Legislatiu

1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d'Urbanisme, on diu:

 Article 67

 Plans Especials Urbanístics

 Sens perjudici dels que es pugui aprovar en virtut de la legislació sectorial, es poden redactar  
plans especials urbanístics en els supòsits següents:

 a)  Si  són  necessaris,  en  desenvolupament  de  les  determinacions  contingudes  en  els  plans  
territorials parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general, per a l'ordenació de recintes
i  conjunts artístics,  per la recuperació i  el  millorament del paisatge urbà,  per a la protecció  
addicional de les vies de comunicació, per al millorament d'àmbits rurals, per a la identificació i 
la regulació de les masies i les cases rurals a què es refereix l'article 50.2, per a la implantació de
les obres i els usos en sòl no urbanitzable que estableix l'article 47.4, per a la protecció i el  
millorament dels espais agrícoles i forestals, dels espais fluvials i, en general, del medi natural i 
del paisatge, o per qualsevol altra finalitat anàloga.

1.2.7.1 Ordenació de l'Edificació

La redacció d'aquest Pla Especial ve donada, en primer lloc, per ordenar i rehabilitar parcialment la

Masia coneguda com Can Coll. Els promotors volen acondicionar l'edificació per tal d'establir-hi la seva

residència habitual. Al tractar-se d'una finca situada en Sòl no Urbanitzable, cal redactar un Pla Especial

conforme a l'article  248 del  Planejament  Vigent.  La finca presenta  un seguit  de condicionants  que

justifiquen la solució adoptada. Tot seguit els desenvoluparem en diferents apartats:

• L'Edificació Existent i el Mas Can Coll  

L'edificació existent forma part del Mas conegut com Can Coll. Aquest mas es troba inclós dins

el  catàleg  (fitxa  28)  del  Pla  Especial  de  Sant  Daniel,  al  grup 3er,  dins  els  Edificis  d'Interés

Arquitectònic-Tradicional.  Un dels  primers  condicionants,  és  el  fet  que aquest  mas,  es  troba

parcel.lat amb 5 finques registrals diferents. Com es pot observar amb les diferents finques que

formen el conjunt, hi ha hagut al llarg del temps, un seguit d'intervencions a l'edificació, sense un

criteri unitari, i sense respectar els paràmetres establerts al seu moment a la fitxa del catàleg. 

La finca motiu d'estudi, no és una excepció. L'edificació presenta un seguit d'afegits al cós de la

masia  original,  establerts  sense  massa  ordre,  ni  jerarquia.  Al  tractar-se  d'unes  edificacions

consolidades, el Pla Especial pretén ordenar i unificar aquest seguit d'elements, integrant amb un

sól  volum  la  proposta  d'ordenació.  Es  planteja  un  volum  edificat  remolinat  i  pintat  amb

referència  de  color  núm.114,  segons  fitxa  del  catàleg.  Parale.lament,  es  retiraran  elements

estranys, canals de plàstic, baixants de fibrociment, el balcó de planta primera, i entre altres
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coses, caldrà recuperar la cantonada de carreus de pedra de la masia, tal com queda establert

a la fitxa corresponent.

En paral.lel, es proposa un volum en planta soterrani -2, per tal de minimitzar l'impacte visual

del mur i la rampa existents, esgraonant el volum edificat, i donant preferència a la visió de la

construcció original.   

Plànol Cadastral, amb indicació de la finca motiu d'estudi
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• Habitabilitat de l'Edificació  

L'edificació  existent,  té  una  superfície  construïda  de  199,76  m².  Es  tracta  d'un  edifici

entremitgeres, i es desenvolupa en planta baixa, planta primera, i soterrani. La planta soterrani,

té una superfície construïda de 73,32 m², amb la qual cosa més d'un terç de la superfície no és

aprofitable a efectes d'habitabilitat. 

Aprofitant la topografia existent, amb un important mur de contenció de terres, es planteja una

volumetria, on desapareix el mur, convertint-se una part en edificació, i l'altra part en un tal.lús

verd. D'aquesta manera,  es minimitza l'impacte paisatgístic, i es dona unes millors condicions

d'habitabilitat i salubritat a la planta soterrani. 

Com a nota aclaratòria d'aquest apartat, es vol deixar constància que a l'actual planta soterrani

s'observa  una  obertura,  una  antiga  finestra.  Aquest  fet  fa  pensar  en  la  possibilitat  que

antigament, el nivell del terreny estigués en una cota inferior. Aixó explicaria la presència del mur

de contenció de terres.  

 Planta Soterrani – Estat Actual    Planta Soterrani – Proposta
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• Finca qualificada com a Sòl No Urbanitzable  

Com s'ha indicat anteriorment, la finca motiu del Pla Especial, està qualificada com a Sòl No 

Urbanitzable. Si s'observa el plànol adjunt, es pot veure que Can Coll es troba situada al límit 

del Sòl Urbanitzable. Per altra banda, quan es superposa el límit del PEIN (Pla d'Espais d'Interès 

Natural), es pot veure com la zona de Can Coll, també queda fóra d'aquest àmbit. És a dir, per 

un costat es considera que la finca forma part d'un àmbit rural (clau 8. zona de valor agrícola 

segons PGOU), molt proper, o formant part -si es vol- del veïnat Carme Auguet -qualificat com 

a Sòl Urbanitzable-, i per altra banda, l'àmbit queda exclós de la protecció del Pla d'Espais  

d'Interés Natural. Si a més, afegim la idea que tenim un conjunt catalogat que cal tractar com a 

tal,  i  es troba parcel.lat en 5 finques diferents i 4 propietaris,  es pot deduïr  que hi ha una  

dificultat important per assolir els criteris plantejats al Pla Especial de Sant Daniel de l'any 1985, i

en concret a la fitxa corresponent del catàleg.

      Plànol superposició límits Sòl Urbà – Pla d'Espais d'Interès Natural
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1.2.7.2 Arrenjament de Camí Públic Existent

Tal com s'ha indicat a l'apartat 1.2.1 Objecte del Document, la redacció d'aquest Pla Especial, es justifica

amb dos intervencions. Per un costat, la ordenació de l'edificació, i per l'altre, l'arrenjament d'un vial

públic existent. Tal com s'ha descrit a l'apartat 1.2.4 Estat Actual: Descripció de la Finca, el límit Oest de

la propietat llinda amb un camí existent, que es troba en mal estat de conservació. A través d'aquest Pla

Especial,   es  pretén rehabilitar  una  part  d'un  camí  públic  sense  cost  per  l'Administració.  D'aquesta

manera, els promotors del Pla Especial milloren l'accés peatonal a la seva finca, minimitzen l'impacte

visual del mur de tancament de la seva propietat, i reordenen volumètricament l'accés rodat desde el

carrer  Tambor  Ansó.  Actuació  plantejada  desde  una  visió  integradora,  i  respectant  les  condicions

establertes al Pla  Especial de Sant Daniel, pel que fa a murs, talusos, i protecció del paisatge rural. El

compromís -per part dels promotors-, es l'arrenjament de la part del camí que llinda amb la seva finca,

quedant aquest compromís materialitzat al moment de la concessió i aprovació de la llicència d'obres de

la vivenda, amb l'aprovació prèvia d'aquest Pla Especial, i les condicions edificatòries establertes. Les

intervencions que es duran a terme, s'indiquen a continuació. Aquestes actuacions, es procuraran fer

amb el  màxim respecte  a  l'entorn,  mitjançant  la  cura  amb  l'elecció  dels  materials,  i  les  solucions

proposades. Es fa un llistat de les actuacions previstes, que es definiran amb detall, al Projecte Bàsic i

Executiu de Reforma de l'Habitatge, sempre amb el vist-i-plau dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de

Girona.

• L'àmbit d'actuació, és la part de camí corresponent, que llinda amb la fica motiu del Pla

Especial. Es pot veure grafiat al plànol corresponent.

• Es  rehabilitarà  l'escala,  amb  substitució  dels  graons  de  pedra  trencats,  per  peces  de

característiques similars.

• Es col.locarà una barana metàl.lica de protecció, a l'encontre del camí amb el carrer Tambor

Ansó.

• Es col.locarà enllumenat al mur de separació entre la finca i el camí, mitjançant balisses

baixes  d'indicació  dels  replans  d'escala,  i  es  preveurà  la  connexió  a  la  xarxa  pública

d'enllumenat.
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1.2.8 Proposta d'Ordenació: Normativa Urbanística

Normativa:  Pla Especial Tambor Ansó 36

Condicions Edificació:

• Tanques: Les noves tanques s'ajustaran a les existents en l'entorn en el que 
estan ubicades.

Atesa l'especificitat del desnivell existent entre la part interior de la 
parcel.la i el camí públic, el PE Tambor Ansó determina, en el plànol  
P11, els paràmetres normatius del mur. 

• Edificabilitat Màxima: L'actual. Es permeten ampliacions fins al 50% de l'edificabilitat 
actual.

• Ocupació Màxima: S'estableix un gàlib d'edificació en plantes baixa i soterrani, 
segons plànol de normativa adjunt.

• Alçada Reguladora Màxima: L'actual. En el cas d'ampliacions l'alçada màxima no serà superior 
a 7m, i el nombre de plantes 2 (B+1). En els nuclis rurals formats 
per agrupacions de diverses cases l'alçada màxima, en el cas 
d'ampliacions, serà la del conjunt rural sense superar, en tot cas, 
l'alçada de 9,5 i 3 plantes (B+2). S'admeten Plantes Soterrani (S).

• Composició de façana: La façana i el volum en general s'ajustaran a la norma 
d'integració en el conjunt en el que estan edificades. Les possibles 
ampliacions s'ajustaran en quant a colors i materials a l'edificació 
existent.

• Ús dominant: Habitatge Rural

• Ús compatible: Habitatge Unifamiliar

• Acabats de Façana: En cas de restauració, les façanes seran de pedra vista o 
arrebossades, deixant vistos els carreus d' obertures i 
cantonades. 

Color: Ref. 114 del Pla Especial de Sant Daniel.

• Camí Públic: Els Promotors d'aquest Pla Especial, es compromenten a 
l'arrenjament parcial del camí públic, indicat al plànol adjunt. 
Aquest compromís, quedarà materialitzat al moment de la 
concessió i aprovació de la llicència d'obres de la vivenda, amb 
l'aprovació prèvia d'aquest Pla Especial, i les condicions 
edificatòries establertes. 

Les obres de reforma del camí, seguiran les directrius establertes a 
l'apartat 1.2.7.2 de la present memòria del Pla Especial, i 
s'executaran simultàniament a les obres de reforma i ampliació de 
l'edificació existent.

Nota:  El  text  amb  color  blau,  és  la  normativa  que  s'incorpora  al  Pla  Especial  a  les  condicions  d'edificació
establertes a  l'article 285. Condicions de les edificacions i construccions existents en sól no urbanitzable que cal
preservar i recuperar, del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona (2002) i Text Refós de la Normativa (2006).
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1.2.9 Pla d'Etapes i Compromisos.

• L'arrenjament  parcial  del  camí  públic,  s'executarà  simultàniament  a  les  obres  de  reforma  i
ampliació de l'edificació existent.

• La part de camí motiu de reforma, s'acondicionarà seguint les directrius establertes a l'apartat
1.2.7.2 d'aquest document, i aniran a càrrec dels promotors d'aquest Pla Especial.

Girona, 20 de maig de 2010

Francesc Marturià i Junquera Xavier Quintilla i Mainegre

Arquitecte col.legiat 32.668-2 Mònica Serra i Sambola

Redactor del Pla Especial Promotors del Pla Especial
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1.3 ANNEXES

1.3.1 Informe Paisatgístic

Per tal de complir amb l'article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament

de la Llei d'Urbanisme, s'adjunta el següent document annex: 

Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística, redactat pel Sr. Alejandro González Hernàndez, Arquitecte del

Paisatge i Arquitecte Tècnic col.legiat núm. 11.819.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

P1 Situació

P2 Emplaçament i Pla General Ordenació Urbana

P3 Topogràfic

P4 P.E. Sant Daniel / Categories Sòl No Urbanitzable

P5 P.E. Sant Daniel / Espais Interès Públic i Elements del Catàleg

P6 P.E. Sant Daniel / Xarxa Viària

P7 P.E. Sant Daniel / Fitxa núm. 28 – Element del Catàleg

P8 Estat Actual / Edificació 

P9 Proposta / Ordenació Urbanística

P10 Proposta / Volumetria

P11 Proposta / Arrenjament Camí Públic
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