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PLA PARCIAL DEL PLA DE BAIX DE DOMENY 
(GIRONA) 
PROPOSTES D’URBANISME I EDIFICACIÓ 
SOSTENIBLE 
 
 
0. ANTECEDENTS 
 
L’Àrea d’Urbanisme de l’ajuntament de Girona disposa de dues propostes 
d’implantació urbanística a l’àrea del Pla de Domeny realitzdes per Pich-Aguilera i per 
Paulí Pla. Ambdues propostes desenvolupen els criteris urbanístics del Pla Parcial, en el 
qual s’inclouen un conjunt de paràmetres destinats a millorar el caràcter “sostenible” de 
l’actuació urbanística i edificatòria. 
A la vista d’aquestes propostes, l’Àrea d’Urbanisme ha demanat a Trama 
Tecnoambiental que analitzi les propostes en els seus aspectes ambientals en general i 
energètics en particular i apunti el temes que es podrien tenir en compte en la 
planificació general de l’àrea a urbanitzar. 
 
1. SITUACIÓ 
 
L’actuació del Pla de Domeny es considera com l´última actuació urbanística d’unes 
certes dimensions (24 Ha, 1200 habitatges) que es podrà realitzar al terme municipal de 
Girona. Es tracta també d’una actuació poc condicionada per raons orogràfiques, de 
traçat de carrers ja existents, etc. El límits de l’actuació són per una banda espai d’hortes 
protegides i deveses al costat del riu Ter (S), i la carretera Gi-531 (N). El seu eix 
longitudinal és E-W, així com el traçat dels eixos viaris principals proposats en el Pla 
Parcial. 
Les característiques de l’emplaçament, la seva pròpia singularitat i la presència de 
referents de “sostenibilitat” en el mateix Pla Parcial, fa que aquest projecte urbanístic 
hagi de ser un exemple de bon urbanisme, pensant en el futur, en la garantia de qualitat 
de vida dels futurs pobladors de l’àrea urbanitzada, en la seva qualitat ambiental, baix 
consum d’energia, etc. El primer (i últim?) exemple d’urbanisme amb criteris de 
sostenibilitat a la ciutat de Girona. 
 
2. PARÀMETRES INCLOSOS AL PLA PARCIAL I/O A LES DUES 
PROPOSTES DESENVOLUPADES 
 
En les Premises General annexes a les propostes urbanístiques que desenvolupen el Pla 
Parcial es relacionen un conjunt de temes destinats a posar de manifest: 

- preservació dels espais d’interès natural de la zona 
- delimitació d’espais inundables 
- origen de focus sonors 
- infrastructures existents 

així com criteris d’actuació entorn de paràmetres que fomenten la sostenibilitat de 
l’actuació urbanística: 

- complexitat urbana 
- transport públic 
- aparcaments 
- tipologies de carrers que desincentivin la circulació motoritzada 
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- bicicletes 
- foment dels espais verds i l’ús de la vegetació com a element de millora 

microclimàtica 
- assolellament 
- energia als edificis 
- gestió de l’aigua i dels residus 

 
 
3. CONSIDERACIONS URBANÍSTIQUES GENERALS AMB CRITERIS 
ENERGÈTICS I AMBIENTALS 
 
Aquests comentaris són un llistat resumit d’alguns dels punts bàsics que s’hauria 
d’introduir al Pla Parcial de la nova zona urbanitzada per tal de no impedir l’ús de 
l’energia solar en aquests nous habitatges. Així mateix, ha de permetre als nous 
residents a disposar d’un habitatge agradable, tèrmicament confortable i de baix cost de 
funcionament energètic 
Aquests criteris, en general, no haurien de suposar ni un increment de cost 
d’urbanització, ni dels nous habitatges. 
 
 
 
 
3.1 Disseny de la distribució de vials 
 
Els objectius de la proposta de disseny viari serien: 
- reduir la circulació motoritzada per dins de l’àrea urbanitzada 
- fer possible que tots els edificis  que es construeixin alineats en aquests vials 

disposin d’accés solar 
 
Les seves característiques serien: 
a) la xarxa viària es dissenyaria en dues categories de vies, les de primer i de segon 

ordre 
b) les vies de primer ordre es connectarien amb els eixos viaris existents a la zona, i 

serien poc abundants  
c) les vies de primer ordre són l’espina dorsal del nou espai urbanitzat, de les quals 

surten tots els altres carrers secundaris, que acullen els habitatges 
d) les vies de segon ordre, són nombroses, ja que la fondària dels edificis és petita. Es 

tracta de vials de serveis, per a ús bàsicament de vianants i bicicletes, i accés de 
vehicles de serveis.  

e) Aquests vials són de prioritat invertida, amb passos al nivell de les voreres 
f) Tots els carrers de segon ordre ho faran en l’eix E-W.  
g) Al llarg dels vials no s’hi podrà aparcar, tret d’espais previstos per aquesta funció 

que no estaran mai a l’interior de les illes 
h) Els habitatges de qualsevol tipologia s’arrenglaran al llarg dels carrers de segon 

ordre, a cada banda del carrer 
i) La distància entre dos carrers de segon ordre paral.lels i contigus serà proporcional a 

l’alçada màxima dels edificis,  
j) L’amplada del vial  i de les zones verdes associades,  com a mínim, haurà de 

permetre que un rengle de cases no projecti ombra damunt de la façana sud dels 
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edificis situats a l’altre costat del vial durant el migdia solar en cap moment de 
l’any,  

k) Els edificis de més plantes se situaran a la banda nord de la zona urbanitzada, 
mentre que els més baixos se situaran a la banda sud 

l) La combinació de vials de serveis i sones verdes retornaran als carrers la funció de 
relació social i esbarjo que sempre havien tingut 

 
 
3.2 Disseny dels edificis 
 
Es tracta d’introduir uns mínims criteris bioclimàtics o que permetin eventualment la 
seva implantació en els projectes constructius 
a) En els edificis multifamiliars tots els habitatges tindran accés a dues façanes 

oposades, per tal de fer possible la ventilació creuada  
b) Les cobertes seran preferentment planes; si han de ser inclinades, tindran el carener 

orientat en l’eix E-W 
c) No es faran servir recobriments negres o foscos a les cobertes 
d) El disseny de coberta preveurà obligatòriament un espai on els captadors solars 

tèrmics puguin ser integrats adequadament. En cas de coberta inclinada, el tram on 
s’integrin els captadors solars podrà tenir un pendent superior al màxim establert. 

e) Es potenciaran les obertures transparents a la façana sud i es reduiran a la cara nord 
f) Les obertures transparents de la façana sud es protegiran de l’entrada de 

l’assolellament indesitjat de l’estiu per mitjà de voladissos o altres elements fixos 
adequadament calculats. També es podrà optar per proteccions mòbils exteriors. 
Aquestes darreres seran obligatòries a les obertures situades a E i W 

g) L’aïllament tèrmic dels tancaments verticals se situarà amb preferència a la cara 
exterior dels murs de càrrega per eliminar els ponts tèrmics i potenciar la inèrcia 
tèrmica 

h) Els espais envidrats exempts amb funció captadora solar (hivernacles adossats, 
galeries) no computaran com a superfície edificada si no superen el 15% de la planta 
edificada. En cap cas aquest espai es calefaccionarà 

i) Tots els habitatges dels edificis multifamiliars tindran previst l’espai on estendre la 
roba en condicions adequades a aquesta funció 

j) Els edificis disposaran a la planta baixa d’un espai específic on guardar amb 
seguretat les bicicletes 

k) Tots els elements de control d’aigua (aixetes, cisternes de wc, capçals de dutxa) 
seran de baix consum (amb airejadors/doble nivell de descàrrega) 

l) Cada habitatge disposarà d’una vàlvula reductora de pressió a l’entrada de 
l’escomesa d’aigua 

m) Tots els edificis disposaran d’un volum d’acumulació d’aigua pluvial de les cobertes 
equivalent com a mínim a 0,1 m3/m2 de projecció horitzontal de coberta. Aquest 
factor no s’aplicarà a les cobertes enjardinades. Totes les cobertes tindran canaleres i 
baixants d’aigua pluvial independents de qualsevol altra mena de desaigua 

n) La instal.lació d’aigua freda serà doble (aigua xarxa municipal + aigua pluvial). 
Aquesta darrera abastirà com a mínim: cisternes de WC, punt d’aigua de neteja, 
punt d’aigua de reg. Es recomana també posar una presa d’aquesta aigua al lloc 
previst per la rentadora 

o) Als emplaçaments previstos per a la rentadora i el rentavaixelles es deixarà una 
presa d’aigua calenta per fer possible instal·lar electrodomèstics bitèrmics. 
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4. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ URBANÍSTICA ENERGÈTICAMENT 
EFICIENT 
 
Aquesta proposta no és més que un esborrany incial d’una distribució dels edificis tenint 
en compte els condicionants energètics i ambientals definits al text del Pla Parcial i 
respectant els paràmetres urbanístics bàsics, com la edificabilitat, alçades, separacions, 
etc. Lògicament s’ha modificat quan ha calgut l’estructura d’alineacions per adaptar-les 
a l’òptim energètic, sense canviar el traçat viari. 
Els paràmetres que s’hi aplicat ha estat: 
- alineació logitudinal dels blocs d’edificis en el’eix E/W per tal que les seves façanes 

principals s’orientin a S i a Nord 
- fondària del bloc de 15 m aproximadament 
- fondària d’aparcaments soterrats de 15 m 
- entrada als aparcaments soterrats des dels vials de l’eix N/S 
- habitatges passants, formats senzills i dúplexs 
- distribuidor de replà (escales i ascensor) per a quatre habitatges 
- cobertes planes amb integració de captadors solars tèrmics, i espai per a plaques FV 

i per estendre la roba a l’aire lliure i a cobert (sota les plaques) 
- façana sud amb finestrals importants, i proteccions solars fixes horitzontals 
- la façana sud tindria balcons dissenyats de forma que a l’hivern poguessin quedar 

tancats amb vidrieres mòbils i la resta de l’any fossin oberts. No computarien com a 
superfície habitada 

- façana nord amb finestres petites de ventilació  
- la façana nord tindria els distibuidors d’escala i ascensor per a cada quatre 

habitatges. Aquests distribuidors serien a l’aire lliure 
- les portes principals tindrien cancell o rebedor tancat 
- els blocs de la banda nord de l’illa tindran major alçades, PB+3, que la resta situats a 

la banda sud 
- la distància entre blocs serà la suficient com per no crear ombres sobre la façana de 

l’edifici situat immediatament a nord el migdia solar de desembre 
- l’absència de alineament de façana a la cara est i oest de l’illa es pot corregir 

construint un alineament de planta baixa, en el qual hi hauria activitat comercial i 
terciària, serveis dels edificis (recinte de contenidors, espai per a bicicletes, passos 
de vianants, locals socials, etc. 

 
4.1 Justificació de l’orientació dels edificis 
 
Tant al redactat del Pla Parcial (apartat energètic de l’estudi ambiental), com al 
document de text adjunt a les dues propostes urbanístiques desenvolupades, es planteja 
com a orientació energèticament òptima la que permet que una de les façanes principals 
dels edificis sigui a Sud. 
Tanmateix, les propostes desenvolupades orienten la majoria dels edificis amb façanes 
principals a E/W, seguint la recomanació del Pla Parcial on s’esmenta a l’art. 19 (clau 
2.5 c) que les edificacions es col·locaran principalment en la direcció longitudinal nord-
sud. Només els edificis situats en zones de clau 2.5.d, mantenen l’orientació 
longitudinal est-oest. 
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La contradicció en aquests punts del mateix text del Pla Parcial, i seguint l’esperit 
present en aquest Pla Parcial de fer una actuació en la línia de l’edificació sostenible, 
s’ha fet una proposta on se sintetitzen ambdós interessos: millorar la qualitat de vida 
dels espais edificats i oferir unes certes alineacions de façanes que conformin carrers. 
 
. Les repercusions de planificar edificis amb façanes principals a E/W són contundents 
en termes energètics i de qualitat de vida. 

- els habitatges són més freds a l’hivern i més calorosos a l’estiu 
- cal gastar més energia per mantenir temperatures de confort 
- cal instal·lar aparells d’aire condicionat, especialment als habitatges que miren a 

W 
- el control solar a les façanes E/W només es pot fer amb elements de protecció 

verticals, que eviten també el pas de llum natural, tenen un efecte estètic sobre la 
façana molt considerable i obliguen a la manipulació diària per part dels 
habitants 

- l’aportació solar a l’hivern és insignificant i exagerada a l’estiu 
Tots aquests efectes s’eviten a una façana orientada a sud. 
També té repercusions a nivell d’aprofitar la coberta per integrar elements de 
captació solar: per una mateixa superfície de captació s’ocupa molta més superficie 
en un edifici orientat longitudinalment en l’eix N-S que en E-W, ja que en el primer 
cas cal fer més rengles curts amb separacions considerables entre ells per evitar 
ombres. 

No disposar de façana orientada a sud impossibilita aplicar solucions d’arquitectura 
bioclimàtica i solar a l’edifici. 
 
La justificació energètica de l’orientació longitudinal E/W es veu clarament en aquestes 
gràfiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot comprovar: 
- la façana sud té el màxim d’assolellament a l’hivern i la mínima a l’estiu 
 
- les façanes est i oest tenen el màxim a  l’estiu i ben poca a l’hivern 
- la façana nord té gairebé tant assolellament a l’estiu com la cara sud 

Assolellament segons orientació
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- la superfície horitzontal (cobertes) tenen tanta radiació a l’estiu que cal protegir-les 
considerablement 

- les protecions a la cara sud poden ser fixes i horitzontals (no priven les vistes ni 
treuen llum natural). Les proteccions a la cara E, W i N han de ser verticals, mòbils i 
manuals, treuen vistes i redueixen la llum natural. 

 
A les gràfiques següents es veu la distribució horària de l’asolellament a l’estiu per a les  
quatre façanes. La façana est i la oest reben la major part de l’asolellament al matí i a la 
tarda respectivament.  

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 

        

façana oest       façana est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

façana sud       façana nord 

 

 
Respecte a l’alineació dels edificis als carrers d’eix N/S, es proposa unir els edificis 
d’eix longitudinal E/W amb un alineament de plantes baixes comercials, terciàries i 
d’equipaments de l’edifici. 
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5. PROPOSTES ENERGÈTIQUES I AMBIENTALS 
 
5.1 Equipaments generals 
 
Enllumenat públic 
A més de les consideracions exposades en els documents ja radactats del Pla Parcial 
(tipus de lluminàries i de làmpades, protecció del cel negre...) caldria afegir la prestació 
de  reducció de la potència lumínica a les hores centrals de la nit. 
 
Calefacció de barri 
En tractar-se d’una actuació conjunta, amb urbanització general de l’àrea d’actuació, 
passos d’instal·lacions, nous edificis, etc., es pot plantejar l’opció d’un sistema de 
subministrament d’aigua calenta per a calefacció i ACS per a tots els edificis.  
Es tractaria d’una central tèrmica centralitzada i una xarxa de distribució. Cada 
habitatge disposaria d’un bescanviador per assegurar el subministrament tèrmic al 
circuit de calefacció i ACS, i comptador de calories. La central tèrmica podria utilitzar 
bàsicament biomassa (d’origen de la indústria forestal i derivats), amb suport de caldera 
de gas natural.  
La combustió de biomassa és neutra pel que fa a les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle i té un cost per kcal inferior als combustibles fòssils. Les calderes actuals per 
a la calefacció de barri tenen una alta eficiència, sistema d’alimentació automàtica, 
depurador de fums, etc. 
Caldria fer un estudi de viabilitat, tenint en compte que aquesta instal·lació evitaria les 
d’energia solar tèrmica als edificis. 
  
Central elèctrica fotovoltaica 
La proposta de fer una pèrgola fotovoltaica (a les rambles?) o instal·lar centrals 
fotovoltaiques  a les illes, ambdues per proveir l’enllumenat públic (i sistemes de reg), 
té poc sentit pràctic. 
Les pèrgoles FV tenen sentit només quan no existeixen superficies construïdes per 
acollir una instal·lació FV, o bé quan es busca disposar d’ombra estiu i hivern 
(aparcaments, per exemple). Posar pèrgoles permanents per ombrejar passeigs, parcs, 
etc., no és recomanable. Per altra banda, actualment no es planteja mai utilitzar 
l’electricitat generada per a una finalitat concreta (enllumenat), especialment si és 
nocturna. Les opcions òbvies són instal·lacions FV de reduïdes dimensions (actualment 
màxim 5 kW, tot i que aquest límit pot pujar aviat) situades a les cobertes dels edificis, 
ben orientades i a 35º d’inclinació, connectades a la xarxa elèctrica i venent tota 
l’energia generada 
 
Captadors solars tèrmics 
Es proposa instal·lar sistemes solars tèrmics per a aigua calenta a nivell d’illa o d’edifici 
fins assolir el 60% de la demanda anual.  
 
Aerogeneradors 
No sembla justificable instal·lar aerogeneradors o aeromotors a una zona urbana amb 
vents molt modificats pels mateixos edificis. Aquesta inversió semblaria més interessant 
en altres àrees energètiques. 
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5.2 Mobilitat 
L’objectiu de les actuacions és evitar que el trànsit extern al barri passi pels seus carrers, 
sinó per l’exterior, i que pels carrers secundaris només aculli el trànsit d’accés als 
habitatges i comerços locals. Anul·lar la disponibilitat d’aparcament als carrers també 
evita una part del trànsit, tot i que probablement convé preveure petites zones 
d’aparcament concentrat, a l’aire lliure, distribuïdes entre les diferents  illes. 
La trama de circulació de vianants i de bicicletes hauria de ser densa, en línies rectes, 
amb passos a través de les illes i fins i tot dels edificis. 
L’ús de la bicicleta s’incentivarà si existeixen aparcaments segurs a nivell de planta 
baixa, coberts, dins o fora de l’edifici, que eviti traginar-les, pujar o baixar graons o 
rampes, etc. També gràcies a l’existència de passos directes entre el barri i el centre de 
Girona, travessant el Ter amb passera, fet que ofereix avantatges de temps respecte 
qualsevol altre mitjà de transport. 
 
5.3 Vegetació 
Aquest tema està desenvolupat a les propostes ja elaborades, però que caldria 
desenvolupar d’una forma precisa i exemplificant, si es vol que realment tingui el paper 
de condicionador microclimàtic, a més de l’estètic. 
Els punts que caldria definir, si més no, serien: 

- vegetació com a element de protecció sònica: es definirien els espais destinats a amortir 
els focus de soroll amb vegetació adequada (alçada, densitat, espècies...) 

- vegetació com a protecció solar: es definirien les zones d’arbrat de fulla caduca amb 
lineals als carrers, rambles i parcs per ombrejar els espais de circulació de vianants, 
passeig, etc. També els espais protegits amb pèrgoles que sostenen vegetació 
enfiladissa, tants als espais públics,  com associats als edificis 

- vegetació com a protecció d’elements constructius: s’hauria de fomentar les façanes i 
teulades verdes, preveient jardineres al peu de les façanes dels edificis, i dissenyant 
cobertes planes enjardinades transitables. 

- en les zones amb vegetació o properes a elles s’hauria de fomentar paviments drenants, 
porosos, o amb pendent cap a zones d’infiltració de l’aigua pluvial. 
. 
5.4 Aigua 
Les aigües pluvials de les cobertes s’han de conduir separadament de la xarxa de 
sanejament dels habitatges. Juntament amb les recollides als paviments impermeables es 
conduirien a dipòsits enterrats (per edifici o illa). Cal preveure una xarxa d’aigua pluvial 
per als usos previstos: reg i idealment cisternes de WC. Cal tenir en compte el consum 
d’energia de bomba l’aigua  cap al circuits d’aigua pluvial. 
Els paviments impermeables han de tenir pendent cap a boneres que condueixen l’aigua 
pluvial als dipòsits, o bé a rases d’infiltració en zones enjardinades. 
El càlcul del volum d’acumulació no s’ha de fer  en relació amb la superfície construïda, 
sinó en relació a la superfície de captació. 
 
Les aigües pluvials recollides a les zones pavimentades (vials) es conduiran a basses 
situades a la part més baixa de la parcel·la, on es crearien zones humides permanents. 
L’aigua recollida es faria passar prèviament per filtre de grava amb vegetació aquàtica 
dissenyats especificament per  tal de retenir sòlids i facilitar la descomposició biològica 
de greixos i hidrocarburs. 
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5.5 Residus 
Es proposa deixar un espai a cada edifici per acollir els contenidors de cada fracció de 
residu reciclable, a més del rebuig. Aquest lloc ha de tenir accés fàcil per al servei de 
recollida i els contenidors han de ser compatibles amb la mecànica de recollida.  
 
5.6 Equipaments dels edificis 
 
Cobertes 
 
- Instal·lacions FV integrades a l’edifici i connectades a la xarxa. Una part d’elles 

podrien formar zones cobertes on estendre la roba en períodes de risc de pluja 
- Estenedors de roba comunitaris 
- Instal·lacions solars tèrmiques (en cas que no es faci una instal·lació de calefacció de 

barri) per cobrir el 60% de la demanda tèrmica d’ACS 
- Xarxa separativa de pluvials de coberta 
 
Resta d’edifici 
 
- Caldera de gas natural comunitària per a calefació i suport a l’ACS (si no es fa una 

instal·lació de calefacció de barri). Distribució a cada habitatge i comptador 
d’energia per als dos serveis tèrmics. 

- Enllumenat d’espais comuns amb equips fluorecents amb reactància electrònica 
(llocs permanents) i encesa per detecció de presència en els casos que sigui possible 

- Escales i distribuidors de replà amb llum natural i ventilació natural 
- Atris com a conducte de llum natural a l’interior dels pisos i ventilació, amb coberta 

translúcida i ventilada 
- Aparcaments amb ventilació natural 
- Façana sud amb obertures transparents equivalents a un 10% de la superfície de 

l’habitatge 
- Balconeres amb tancament transparent per  a l’hivern 
- Proteccions solars sobre les obertures de la façana sud, en forma de balcons o 

elements sortints fixos 
- Proteccions a les obertures de la façana oest i est (persianes o similars) 
- Espai a la planta baixa per a l’aparcament de bicicletes  
- Espai a l’armari de comptadors elèctrics per instal·lar nous comptadors de la 

instal·lació fotovoltaica o futures ampliacions 
- Passos d’instal·lacions dimensionats per passar tubs aïllats tèrmicament per a 

calefacció i ACS (amb recirculació), cablejat elèctric entre coberta i armari de 
comptadors elèctrics 

- Cuina a gas  
- Dipòsit d’acumulació d’aigües pluvials a nivell de planta soterrani, amb sobreixidor, 

aixeta de manteniment de nivell amb aigua de xarxa i grup de pressió per al 
subminstrament de cisternes de WC i punts de reg. 

- Instal·lació de punt d’aigua calenta als llocs previstos per a rentadores i 
rentavaixelles 

- Vàlvula reductora de pressió a cada pis 
 
 
 


