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1. 1. 1. 1.  INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

El present document d’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP)Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP)Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP)Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP) inicia el procediment d’avaluació ambiental del 
PLA ESPECIAL DE LA DEVESA DE GIRONA. 

Aquest es desenvolupa seguint les recomanacions per a la redacció de la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Aquest document no únicament es centra en els continguts reglats de Sostenibilitat Ambiental, sinó en la diagnosi i proposta 
d’alternatives des del vessant ambiental i de gestió, per a l‘actualització i millora del Parc de la Devesa de Girona. 

1.11.11.11.1 MARC LEGALMARC LEGALMARC LEGALMARC LEGAL    

El marc legislatiu que determina la redacció del present document és: 

• LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost. 

• TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME (en endavant, TRLU), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

• LLEI 6/2009, del 28 d’Abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

• REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes. 

• DECRET 305/2006, de 18 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme  

• DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, constitutiu del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

• DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i programes en el medi 
ambient. 

El present document inicia el tràmit d’avaluació ambiental de plans i programes, acompanyant el document d’avanç del Pla 
Especial, on malgrat l’àmbit urbà de la proposta, a la que es restringeix el Pla Especial, es podrien preveure efectes sobre 
espais protegits, i concretament sobre la XN2000, que delimita aquest espai urbà. 

El present Pla especial se sotmet al procediment d’avaluació ambiental de plans i programes que regula la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, a l’empara del què estableixen els articles 14.4 i 8.1.g) de la citada Llei. 

L’article 8.1.g) inclou qualsevol altre pla o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre'ls a avaluació ambiental 
atenent-ne les circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al medi. 

Concretament la Llei 6/2009, estableix: 

Article 5. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 

1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental: 

a) Els plans i els programes relacionats en l’annex 1. 

b) Els plans i els programes que compleixin els requisits establerts per l’article 6. 

c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i b en els casos i amb les condicions que 

especifica l’article 7. 

d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental.d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental.d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental.d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8 si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental.    

2. El Govern pot decidir sotmetre també a les obligacions d’aquesta llei plans o programes, o modificacions, no inclosos 

en l’apartat 1 si motiva que hi concorren circumstàncies extraordinàries que poden comportar un risc ambiental o 

repercussions significatives per al medi ambient. 

 

Article 8. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental en funció d'una decisió prèvia d'avaluació ambiental 

1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es resol en la decisió prèvia d'avaluació ambiental, els plans i els 

programes següents: 

a) Els plans i els programes a què fa referència l'article 6 que estableixin l'ús de zones d'àmbit territorial reduït. 

b) Els plans i els programes no inclosos en l'article 6 que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes i 

activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 

c) Els plans directors urbanístics. 

d) Els plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat objecte d'avaluació 

ambiental. 

e) Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d que comportin una modificació substancial de les 

estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les 

característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 

f) Els plans d'instal·lacions i equipaments esportius. 

g) Qualsevol altre plag) Qualsevol altre plag) Qualsevol altre plag) Qualsevol altre pla o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre'ls a avaluació ambiental atenent o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre'ls a avaluació ambiental atenent o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre'ls a avaluació ambiental atenent o programa el promotor dels quals sol·liciti sotmetre'ls a avaluació ambiental atenent----ne les ne les ne les ne les 

circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al medi.circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al medi.circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al medi.circumstàncies especials de risc ambiental o de repercussions per al medi.    

2. Les modificacions dels plans a què fan referència les lletres a, b, c i d de l'apartat 1 si, per les característiques i la poca 

entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el 

medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a 

l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució 

motivada, declari la no-subjecció del pla o programa al procés de decisió prèvia i, en conseqüència, al procés d'avaluació 

ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. En el cas que 

l'òrgan ambiental no dicti la resolució de declaració de no-subjecció en el termini esmentat, la sol·licitud s'entén que és 

desestimada. 
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1.21.21.21.2 ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    

La devesa de Girona, des de la seva concepció, ha estat un espai emblemàtic per a la ciutat de Girona. Són nombrosos els 
esdeveniments i fets que concorren en aquest espai, que l’han fet conegut i associat a la ciutat, amb un nom que, malgrat ser 
comú al paisatge català, s’associa a la ciutat de Girona: “La Devesa”. 

Al llarg dels anys, sobre una estructura de parc urbà de gran escala, i amb una matriu forestal, particularitzada en una devesa, 
entesa com a conreu d’espècies d’arbres i comunament pollancres o plàtans, s’han anat superposant diferents usos, amb 
caràcter permanent, temporal i periòdic, com és el cas de: 

• El mercat setmanal, amb l’espai d’ocupació temporal, i les seves infraestructures fixes. 

• Piscines municipals i vestidors. 

• Camps de futbol, tennis i pàdel. 

• La Fira de Girona i l’Auditori-Palau de Congressos. 

• Espais lúdics per animals, i concretament per gossos. 

• Camp de tir, hípica i botxes. 

• Aparcaments. 

• Les Fires de Girona, que ocupen tota la devesa, amb un recurrència anual. 

• Jardí botànic. 

• Diverses construccions i pavellons de major o menor entitat de diferents èpoques, amb usos diversos, i 
arquitectures també diverses. 

• Altres. 

A través d’aquestes infraestructures, instal·lacions, edificacions permanents o temporals, diferents empremtes, es pot llegir la 
història de la Devesa. 

A tot això, però, cal afegir un ús temporal amb certa intensitat, i fins i tot agressiu en alguns casos, però escàs en el dia a dia. 
La Devesa és un parc amable a gran escala, però poc atractiu en la petita escala. Acull de forma regular, i amb capacitat, grans 
esdeveniments, però no ofereix una escala amable per al seu ús quotidià, sent, en certa manera, un espai, tot i proper, força 
inhòspit. 

Aquesta relació complexa de gran espai per grans esdeveniments, a tocar del centre de la ciutat, sense ser una proposta 
atractiva de parc urbà, s’hi afegeix també una relació poc amable amb els sistemes naturals. 

La Devesa limita en tota la seva longitud amb el riu Ter, establint però amb ell una relació amb un mur, fruit de la protecció 
front a inundacions. Contràriament, el riu Ter és un espai de connectivitat fonamental a escala territorial, que en l’àmbit de la 
Devesa perd capacitat, quedant la naturalitat en els seus marges, de ribera, restringits a una estreta franja, i marginals respecte 
a la ciutat. 

 

 
Riu Ter aigües amunt de la Devesa 

 

 
Riu Ter a la Devesa 

 

Són nombrosos els estudis que l’Ajuntament de Girona ha portat a terme en l’àmbit de la Devesa, en el marc del present Pla 
Especial i amb anterioritat: de la seva història, del seu caràcter inundable, dels seus valors naturals, de la gestió del reg, de 
l’estat del sòl, de l’estat sanitari dels arbres, de les infraestructures, dels usos, etc., que s’han concretat en alguns casos en 
propostes d’ordenació. 
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El caràcter monumental del parc, derivat de la seva estructura i de la seva vegetació, i de parc urbà inhòspit en el seu ús 
quotidià, són realitats d’aquest espai. Allò que el fa monumental el fa alhora inabastable, el que li permet acollir grans 
esdeveniments, li impedeix ser amable per omplir-se de petites activitats o jocs, malgrat estar a tocar del centre de la ciutat. 

En aquest context, l’Ajuntament de Girona inicia la redacció d’aquest Pla Especial, per resoldre, entre d’altres, aquesta dualitat 
de monumentalitat i quotidianitat, avui enfrontades. 

 

       
Comparació d’escala. Parc de la Devesa, parcialment el Camp de Mart, amb l’Eixample de Barcelona, centrat al passeig de Gràcia 

 

 

 

 

 

 

 

1.31.31.31.3 MARC GENERAL DELS TRMARC GENERAL DELS TRMARC GENERAL DELS TRMARC GENERAL DELS TREBALLSEBALLSEBALLSEBALLS    

El present document s’estructura en els següents apartats: 

• Aquest primer d’introduccióintroduccióintroduccióintroducció, on s’estableix el marc dels treballs, el seus antecedents i l’objecte. 

• Un segon de descripció de l’àmbitdescripció de l’àmbitdescripció de l’àmbitdescripció de l’àmbit, que recull els principals valors ambientals de la devesa, i alhora fa referència 
als principals estudis portats a terme fins a la data. 

• El tercer apartat és de diagnosidiagnosidiagnosidiagnosi, que fa referència als aspectes ambientals i de gestió, i que en principi han 
concorregut a al situació actual. 

• El quart apartat, en base a la diagnosi, formula els principals objectius ambientals i de gestióprincipals objectius ambientals i de gestióprincipals objectius ambientals i de gestióprincipals objectius ambientals i de gestió, que han de servir, 
entre d’altres, en la formulació de la proposta. 

• El cinquè apartat és de proposta i avaluació d’alternatives proposta i avaluació d’alternatives proposta i avaluació d’alternatives proposta i avaluació d’alternatives, incloent les de zonificació i alhora les de gestió, com a 
eina per a mantenir una situació saludable del parc, i fins i tot influir, o ser un element de discussió, per a la seva 
ordenació. 

• El sisè apartat és de proposta proposta proposta proposta, que inclou la concreció de la nova ordenació, fent referència a intensitat d’usos, aspectes 
de gestió, i proposta d’espècies per a la naturalització de l’espai. 
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2. 2. 2. 2.  CARACCARACCARACCARACTERÍSTIQUES BÀSIQUESTERÍSTIQUES BÀSIQUESTERÍSTIQUES BÀSIQUESTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA DEL PLA DEL PLA DEL PLA    

2.12.12.12.1 DADES GENERALSDADES GENERALSDADES GENERALSDADES GENERALS    

L’àmbit del PE de la Devesa se situa íntegrament en el terme municipal de Girona (Gironès). 

Presenta els següents límits: 

• El riu Ter, al nord. 

• El riu Onyar, a l’est. 

• El riu Güell, a l’oest. 

• L’antic accés nord de Girona, a través de la N-II, avui el carrer del riu Güell. 

Aquests límits queden exposats de manera més concreta en la següent figura: 

 

 
Àmbit del PE 

2.22.22.22.2 ESTAT ACTUALESTAT ACTUALESTAT ACTUALESTAT ACTUAL    

La Devesa, a grans trets, conserva l’estructura inicialment dissenyada ara fa 150 anys per l’arquitecte Martí Sureda; amb una 
estructura d’avingudes arbrades perpendiculars, que generen sis illes interiors i el Camp de Mart. Dues d’aquestes illes 
inclouen els Jardins de la Rosaleda. A aquestes se n’afegeixen dues més formades pel perllongament de les avingudes 
perpendiculars al Ter, derivades de les obres de defensa front a inundacions que es van portar a terme cap als anys 60. 

Tant les avingudes com els interiors d’illes estan plantats de plàtans (Platanus hispànica). En les avingudes principals, s’hi 
mantenen els arbres originaris, plantats fa més de 150 anys, amb alçades que en alguns casos superen els 55 metres. 

L’estat de l’arbrat és variable, passant de la monumentalitat dels arbres de les avingudes principals que confereixen un gran 
valor al conjunt de la Devesa, fins als arbres dels interiors d’illa, que en alguns casos estan dominats i malmesos, amb 
nombroses baixes. 

S’han desenvolupat nombrosos estudis de l’estat de l’arbrat de la Devesa. El canvi del nivell freàtic pel desviament del riu 
Güell i la construcció de les defenses del riu Ter, podes severes portades a terme en anys passats que han debilitat la seva 
estructura, el marc de plantació massa estret per a mantenir els desenvolupaments actuals, i els usos, especialment els de 
gran format, han estat els principals vectors de degradació. 

A més de les zones arbrades, característiques de la Devesa, destaquen també el Camp de Mart i els Jardins Francesos. 

El Camp de Mart, al llarg dels anys ha sofert nombroses modificacions, acollint nous usos, que l’han anat ocupant. Des que es 
va deixar d’utilitzar com a plaça d’armes, s’ha anat vinculant a l’ús per part dels ciutadans acollint nous equipaments, 
principalment esportius, com la piscina i pistes de tenis i pàdel. 

Els Jardins Francesos (de la Rosaleda) tenen un vincle tradicional i romàntic amb la ciutat de Girona. Eren els espais més 
utilitzats als anys 50 i 60, i conserven, amb més o menys brillantor, nombrosos elements patrimonials, així com tota la seva 
estructura. Avui l’ús potser no és tant intensiu com anys enrere, i fins i tot té una certa connotació d’antiquat més que d’antic. 

2.32.32.32.3 RELACIÓ AMB ALTRES PRELACIÓ AMB ALTRES PRELACIÓ AMB ALTRES PRELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMESLANS I PROGRAMESLANS I PROGRAMESLANS I PROGRAMES    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Planejament territorial i sectorialPlanejament territorial i sectorialPlanejament territorial i sectorialPlanejament territorial i sectorial    

2.3.1.12.3.1.12.3.1.12.3.1.1 Pla territorial general de CatalunyaPla territorial general de CatalunyaPla territorial general de CatalunyaPla territorial general de Catalunya    

El Pla territorial general de Catalunya (PTGC)Pla territorial general de Catalunya (PTGC)Pla territorial general de Catalunya (PTGC)Pla territorial general de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, és l’instrument que defineix els 
objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen 
els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica. 

El PTGC defineix inicialment 6 àrees funcionals (posteriorment convertides en 7), on el municipi de Girona es troba inclòs en 
l’àmbit de les comarques de Girona. 

2.3.1.22.3.1.22.3.1.22.3.1.2 Pla territorial parcial de les comarques de GironaPla territorial parcial de les comarques de GironaPla territorial parcial de les comarques de GironaPla territorial parcial de les comarques de Girona    

El Pla territorial parcial de les comarques de GironaPla territorial parcial de les comarques de GironaPla territorial parcial de les comarques de GironaPla territorial parcial de les comarques de Girona va ser aprovat definitivament en data 14 de Setembre de 2010 (DOGC 
núm. 5735 de 15 d’Octubre de 2010). 

L’àmbit d’estudi s’ubica totalment en sòl urbà sòl urbà sòl urbà sòl urbà i concretament en el nucli urbà de la ciutat de Girona, , , , en el que s’anomena 
nuclis històrics i les seves extensions. En l’article 3.2 s’especifiquen la finalitat de les determinacions del sistema 
d’assentament, dels quals destaquen:    

 

1. La determinació espacial i normativa del sistema d’assentaments té les finalitats següents:  

... 

m) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els sistemes naturals, la seva funcionalitat 

ecològica i el paisatge  
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n) Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments urbanístics.  

... 

 

 

 

La Devesa està definit un espai lliure interns que es defineixen en l’art 3.3. 

 

Article 3.3  

Tipus de teixits urbans  

1. En els plànols del Pla es distingeixen, d’una banda, amb la denominació de nuclis històrics i les  seves extensions, els 

assentaments de naturalesa complexa que inclouen usos i teixits diversos i que s’han format a partir d’un nucli originari 

per les seves extensions per continuïtat al llarg del  temps i, d’altra banda, amb la denominació d’àrees especialitzades, les 

que són resultat d’iniciatives per al desenvolupament d’usos específics: residencials, industrials, terciaris, equipaments, 

sovint en localitzacions separades de l’àrea urbana principal.  

2. El Pla considera que el conjunt dels nuclis històrics i les seves extensions configura el sistema  d’assentaments bàsics 

del territori que ha de donar suport al desenvolupament urbanístic. Les àrees especialitzades constitueixen una situació de 

fet que el Pla té per objectiu racionalitzar per tal de millorar la funcionalitat del territori.  

3. Els usos i delimitacions que s’assenyalen en els Plànols d’ordenació tenen valor descriptiu per a les diverses àrees 

especialitzades i la seva regulació es remet al que estableix el planejament urbanístic vigent.  

Amb el nom d’Amb el nom d’Amb el nom d’Amb el nom d’espais lliures interns es recullen en els plànols els àmbits no edificables de certa significacióespais lliures interns es recullen en els plànols els àmbits no edificables de certa significacióespais lliures interns es recullen en els plànols els àmbits no edificables de certa significacióespais lliures interns es recullen en els plànols els àmbits no edificables de certa significació, assimilables a 

espais oberts, inclosos dins de peces de sòl urbà per tal de descriure més ajustadament la realitat física de l’assentament.  

També es recullen com àrees especialitzades alguns equipaments o instal·lacions en sòl no urbanitzable d’importància o 

rellevància territorial. 

Per altra banda, la lectura conjunta de la Devesa, amb els connectors territorials, confirma la seva importància en aquesta 
connectivitat, i la necessitat de potenciar-la en el seu límit amb el riu Ter. 

Aigües avall de la Devesa, es preveu un connector del sistema fluvial del Ter, amb les Gavarres. En tot cas, és el Pla Director 
del sistema urbà de Girona, qui concreta més aquesta proposta. 

2.3.1.32.3.1.32.3.1.32.3.1.3 Pla director del sistema urbà de GironaPla director del sistema urbà de GironaPla director del sistema urbà de GironaPla director del sistema urbà de Girona    

La Devesa s’integra en els connectors que travessen l’àmbit urbà de Girona, que es recolzen en aquest tram urbà en el riu Ter, 
i aigües avall s’eixamplen amb el contacte amb les Gavarres, proposant un punt de contacte estratègic al nord de la ciutat. 

 

 
Pla director del sistema urbà de Girona 

 

La Devesa també s’integra com a espai connector dins de l’àmbit de l’anella verda de l’àrea urbana de Girona. Es tracta d’un 
projecte d’espais lliures intermedis que puguin funcionar en xarxa i configurin un extens parc metropolità que connecti tots els 
municipis de l’àrea urbana de Girona. 

 

 
Anella verda de l’àrea urbana de Girona 
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2.3.1.42.3.1.42.3.1.42.3.1.4 Altres plans sectorialsAltres plans sectorialsAltres plans sectorialsAltres plans sectorials    

Els plans territorials sectorials són els plans d’incidència territorial que elaboren els departaments en àmbits temàtics de la 
seva competència. El seu àmbit d’aplicació és tot el territori de Catalunya. 

Aquests plans han de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits. També han de 
contenir la determinació de les prioritats d’actuació i la definició d’estàndards i normes de distribució territorial. 

En relació al PE de la Devesa, no hi ha plans sectorials específics que s’estimi incideixen directament en la formulació del 
planejament. 

2.3.1.52.3.1.52.3.1.52.3.1.5 Altres plans i figures de protecció ambientalAltres plans i figures de protecció ambientalAltres plans i figures de protecció ambientalAltres plans i figures de protecció ambiental    

XARXA NATURA 2000 

La Xarxa Natura 2000Xarxa Natura 2000Xarxa Natura 2000Xarxa Natura 2000 és una iniciativa a nivell europeu que impulsa la creació d’una xarxa d’àrees d’especial protecció, 
dividides en: 

• ZEPAZEPAZEPAZEPA: Zones d’Especial Protecció per a les Aus 

• LICLICLICLIC: Llocs d’Interès Comunitari 

• ZECZECZECZEC: Zones d’especial conservació 

La configuració de la Xarxa Natura 2000 es fonamenta en una sèrie de directives europees: la Directiva 79/409/CEE del 
Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació d’aus silvestres; la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres; i la Directiva 2000/60/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política 
d’aigües. 

En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en el Reial decret 1997/1995, de 7 
de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. Segons aquest Reial Decret - modificat posteriorment pel Reial decret 1193/1998 - són 
les Comunitats Autònomes les competents en el desplegament de la Xarxa Natura 2000 a tot l’Estat. Més recentment, la Llei 
42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, regula els procediments de designació dels espais de la xarxa Natura 2000 
així com tota la resta d’aspectes derivats de la Directiva 92/43/CEE, referents a la xarxa Natura 2000. En el cas de Catalunya, la 
Llei 12/2006, que modifica la Llei 12/1985 d’espais naturals, determina que tots els espais de la xarxa Natura 2000 (ZEC i 
ZEPA) s’inclouen automàticament al PEIN en el moment de la seva designació. 

Dins l’àmbit com espai inclòs en la XN2000 hi ha el riu Ter, en contacte amb la Devesa en tot el seu extrem nord. 

• Riu TerRiu TerRiu TerRiu Ter 

L’espai xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011), es tracta d'una zona predominantment sedimentària, amb 
escàs o nul relleu i que s'estén fins al mar. Aquesta plana quaternària originada per les aportacions sedimentàries del 
propi riu se situa per sota dels 150 m. snm. En aquest espai fluvial, que s'inicia després del sistema de grans 
embassaments de Sau-Susqueda-El Pasteral es dóna una dràstica regulació del cabal i es veu afectat per un 
transvasament d'aigua a la grans zones urbanes de Catalunya des de finals de la dècada dels anys 1960. Així doncs, en 
aquest espai hi ha una més que notable alteració dels règims hidrològics naturals.  

Es tracta d'un espai on hi ha un mosaic entre les formacions naturals de caràcter mediterrani o edafogènic (alzinars, 
rouredes submediterrànies, boscos de ribera, formacions higròfiles, etc.) i les vinculades a l'activitat agrícola. La 
diversitat d'ambients propicia l'existència de nombrosos hàbitats naturals, alguns dels quals prioritaris, i d'una gran 
riquesa florística i faunística. 

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

NomNomNomNom    SuperfícieSuperfícieSuperfícieSuperfície    LICLICLICLIC    ZEPAZEPAZEPAZEPA    HIC presentsHIC presentsHIC presentsHIC presents    

Riu Ter 409,8 ha Sí No 91E0*. Boscos de ribera d’Alnus glutinosa  

92A0. Boscos galeria de Salix alba i Populus alba  

3170*. Estanys temporals mediterranis  

 

PLANIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS DE CATALUNYA 

L’Agència Catalana de l’Aigua elabora per a cada conca hidrogràfica principal una Planificació d’espais fluvials (PEF)Planificació d’espais fluvials (PEF)Planificació d’espais fluvials (PEF)Planificació d’espais fluvials (PEF), amb els 
objectius que es descriuen a continuació: 

• Delimitar les zones inundables de la xarxa principal per a diferents períodes de retorn segons la seva perillositat. 

• Normalitzar els cabals d'avinguda de disseny de la conca per a diferents períodes de retorn. 

• Establir la cartografia d'hàbitats per conèixer la biodiversitat i la distribució d'espècies vegetals. 

• Establir l'atermenament estimat, així com les zones de servitud i de policia estimades, dels espais fluvials, d'acord 
amb el que preveu la normativa d'aigües i les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial 
de Catalunya. A banda d'això, zonificar els espais fluvials d'acord amb l'article 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, i, en atenció a la funcionalitat, les dinàmiques 
ecològiques i el comportament hidràulic de la xarxa fluvial: 

� Mantenir lliure d'obstacles els espais. 

� Definir unes franges mínimes de preservació i/o recuperació de la coberta vegetal pròpia del sistema ripari. 

� Preservar i recuperar les funcions naturals de les planes d'inundació per permetre la laminació d'avingudes. 

• Sensibilitzar, informar i conscienciar la població, els ens locals i les entitats públiques o privades interessades 
per, a partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada, realitzar els plans i els programes necessaris per 
reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones i millorar l'estat ecològic. 

 

En l’àmbit del planejament, hi ha desenvolupada la Planificació d’espais fluvials per a la conca del Ter. 

 

 
Pla d’espais fluvials. Inundabilitat 
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2.3.22.3.22.3.22.3.2 Planejament urbanísticPlanejament urbanísticPlanejament urbanísticPlanejament urbanístic    

L’únic municipi comprès en l’àrea d’estudi és el municipi de Girona. 

Les figures de planejament urbanístic local són: 

 

FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT ALS MUNICIPIS DE L’ÀMBIT 

MunicipiMunicipiMunicipiMunicipi    FiguraFiguraFiguraFigura    Any aprovacióAny aprovacióAny aprovacióAny aprovació    

Girona Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) 2002_2006 

En data 27 de març de 2006, la Comissió d’urbanisme de Girona va aprovar definitivament el Text refós de la normativa del 
Pla general al terme municipal de Girona 

Les normes urbanístiques qualifiquen el sòl de la següent manera: 

1. C1. SISTEMA DE PLACES, PARCS I JARDINS URBANS. (Clau C.1), que inclou gairebé la totalitat de l’àmbit del PE. 

Comprèn els parcs, jardins, places i tot l'espai verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable la funció principal del qual és el 

descans i l'esbarjo i la relació social entre els ciutadans 

2. C5. SISTEMA DE PARC FLUVIAL I DEVESES. (Clau C.5), que inclou el marge del riu Ter. 

Comprèn aquells terrenys del sistema fluvial situats a la vora dels rius, rieres i torrents que pels seu paper de corredor 

biològic, l’elevada biodiversitat i els valors paisatgístics o ambientals han de ser preservats de qualsevol activitat que pugui 

perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva conservació, regeneració i millora. Amb l’objectiu de garantir i 

potenciar la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat. 

3. D. SISTEMA HIDROLÒGIC, que inclou la llera del riu Ter. 

Comprèn el sistema hidrològic el conjunt compost per rieres, torrents i fonts naturals i el subsòl de les diverses capes 
freàtiques. 

A més també inclou sistema viaria d’aparcament (A4) i Equipaments comunitaris (Ec). 

 

 
PGOU de Girona a l’àmbit de la Devesa 
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2.42.42.42.4 ALTERNATIVA 0ALTERNATIVA 0ALTERNATIVA 0ALTERNATIVA 0    

La formulació del present Pla Especial neix a partir de resoldre les mancances que es formulen en els objectius del pla. 

Mantenir la situació actual necessàriament comportarà el manteniment de la degradació de l’arbrat, si no és possible la seva 
renovació, i mantenir també una relació limitada de la ciutat amb el marge del riu Ter. 

No es resol tampoc la demanda de potenciar la connectivitat a través de Girona dels sistemes naturals que acompanyen el Ter. 

 

 
2014 

 
1996 

 
1956 

 

 

3. 3. 3. 3.  CRITERIS I OBJECTIUSCRITERIS I OBJECTIUSCRITERIS I OBJECTIUSCRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS AMBIENTALS GENERALS AMBIENTALS GENERALS AMBIENTALS GENERALS    

3.13.13.13.1 DERIVATS DEL MARC NODERIVATS DEL MARC NODERIVATS DEL MARC NODERIVATS DEL MARC NORMATIU GENERALRMATIU GENERALRMATIU GENERALRMATIU GENERAL    

El present planejament es desenvolupa en coherència amb el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible definit en 
l’article 3 de la Llei d’Urbanisme, i als articles 2 i 3 del reglament que la desenvolupa. Aquests respectivament són: 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 

conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 

arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de 

models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 

renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin 

un model de territori globalment eficient. 

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Article 2. Principis generals de l’actuació urbanística 

Els principis que informen i presideixen l’actuació urbanística són els següents: 

a) El d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible. 

(...) 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

L’exercici de les competències urbanístiques i, en particular, de la potestat de planejament, es regeix pel principi de 

desenvolupament urbanístic sostenible definit a l’article 3 de la Llei d’urbanisme, el qual té com a objectiu la utilització 

racional del territori, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures, i comporta conjuminar les 

següents finalitats: 

a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el què comporta la configuració de 

models d’ocupació del sòl que: 

1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i les edificacions en el territori mitjançant la 

previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit urbà existent, i considerin la conservació, la rehabilitació i la 

recuperació de les trames urbanes i del parc immobiliari. 

2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la mobilitat sostenible en general. 

3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i comportin una gestió 

adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que reconegui les seves funcions productives, territorials i 

paisatgístiques. 

4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori. 

5è. Consolidin un model de territori globalment eficient. 

b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de les infraestructures, la millora dels 

equipaments existents així com la previsió de nous equipaments de manera que hi hagi una oferta adequada 
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quantitativament i espacialment amb relació als habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la 

diversitat econòmica i de la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions tecnològiques. 

c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es fomenti la mescla equilibrada de grups socials, 

usos i activitats i es garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat. 

d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb 

independència del lloc de residència. 

e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la preservació de les funcions 

ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització 

racional dels recursos naturals i el foment de l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació 

de manera que tinguin en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i 

el millor manteniment de les edificacions. 

f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels immobles que l’integren, dels 

espais urbans rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de 

les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

 

3.23.23.23.2 DERIVATS DEL PLANS RDERIVATS DEL PLANS RDERIVATS DEL PLANS RDERIVATS DEL PLANS RELACIONATSELACIONATSELACIONATSELACIONATS    

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Pla territorial Pla territorial Pla territorial Pla territorial parcial de les comarques de Gironaparcial de les comarques de Gironaparcial de les comarques de Gironaparcial de les comarques de Girona    

Per tal de conduir adequadament els processos de transformació territorial el Pla estableix els següents objectius, alguns dels 
quals participen dels objectius generals per a tot Catalunya, sintetitzats en els Criteris de Programa de Planejament Territorial, 
mentre que d’altres apunten a la  gestió d’aspectes específics de l’àmbit:  

1. Reforçament de la vertebració urbana dels territori. Aquest objectiu s’estableix amb les següents  finalitats:  

� Evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de desestructuració urbana o de 
segregació social.  

� Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats inadequadament baixes  o de models de ciutat 
difusa. 

� Racionalitzar la implantació de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari.  

� Regular les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els són barris o nuclis antics amb perill de 
degradació del patrimoni arquitectònic o històric, però també certes urbanitzacions, concebudes inicialment per a 
segona residència i que estan immerses ja un procés de canvi cap a la residència principal.  

� Promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial.  

� Facilitar criteris d’estructuració territorial que han d’orientar les polítiques sectorials dels diferents Departaments de 
la Generalitat en la programació de les seves inversions.  

� Potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant que factor que ha d’ajudar a reduir la 
mobilitat obligada i a donar vida als nous desenvolupaments urbans.  

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova activitat econòmica  

3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal  

4.4.4.4. Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econProtegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econProtegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econProtegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic òmic òmic òmic     

5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme 
que no es centrin en la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major protagonisme a les 
comarques de l’Empordà.  

6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front dels processos que els 
poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la 
gestió adequada del medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen.  

7.7.7.7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori.     

8.8.8.8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forOrientar l’expansió de les àrees urbanes de forOrientar l’expansió de les àrees urbanes de forOrientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns ma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns ma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns ma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns 
naturals naturals naturals naturals     

9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans  

10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general  

11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries de forma que es doni prioritat a 
les solucions que estructurin territorialment els desenvolupament urbans  

12. Millorar lla xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Pla general d’ordenació urbana de GironaPla general d’ordenació urbana de GironaPla general d’ordenació urbana de GironaPla general d’ordenació urbana de Girona    

Els objectius del Pla especial es despleguen a partir dels establerts pel PGOU, en 3 grans eixos: 

1. Recuperació d’aquest àmbit donada la seva importància ecològica i paisatgística 

La Devesa és la façana de la ciutat de Girona al riu Ter, i està emmarcada pels altres dos principals rius que travessen la 
ciutat. 

Alhora juga un paper estratègic en la connectivitat ecològica a una escala territorial, reconegut en la seva inclusió a la 
XN2000. 

Potenciar i millorar aquest paper connector, alhora que la relació de la ciutat amb el riu, és un objectiu principal del pla 

2. Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància patrimonial 

El reconeixement formal del valor patrimonial de la Devesa es produeix l’any 1943, amb la declaració de jardí artístic. 
Posteriorment, l’any 1988 dins la relació dels béns culturals d’interès nacional (BCIN) del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya queda recollida la fitxa de la Devesa. Finalment el PE del catàleg (1995) l’inclou com a jardí 
històric. 

La progressiva  adequació dels terrenys de la Devesa com a parc d’ús ciutadà pren la forma definitiva amb el projecte de 
Martí Sureda  (1859), amb el que el parc es confirma com a referència pels gironins. 

El simbolisme del parc, expressat en el seu nom “La Devesa”, és degut fonamentalment a la monumentalitat del seu 
arbrat, que cal contemplar com un valor patrimonial específic d’impossible reproducció. Malgrat això, aquest avui en 
certs àmbits està malmès o envellit. Un marc de plantació excessivament dens, on no s’ha produït aclarides, generar una 
cabuda coberta que impossibilitat la reposició peu a peu. 

Per tant, el pla especial ha de contemplar, en la seva ordenació la possibilitat de la regeneració de l’arbrat, sense perdre 
la Devesa el caràcter de conjunt, en coherència amb el seu valor patrimonial. 

3. Restauració com a parc urbà 

Si be és coneix la Devesa com a parc que acull grans esdeveniments, el seu ús quotidià és en certa manera complex, sent 
un espai, en el seu interior poc amable. Una excessiva cobertura d’arbrat, uniforme, i de gran alçada, genera una escala 
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desproporcionada amb el seu ús quotidià com a parc. Les grans avingudes, són adequades per acollir els grans 
esdeveniments que es produeixen, però estan fora d’escala pel passeig. 

La relació amb la ciutat es veu tallada, o dificultada per la secció dels carrers del Riu Güell i Berenguer Carnicer, antiga 
N-II, que travessava Girona, perdent el paper de verd de contacte, proper a la ciutat, malgrat ho és. 

Per tant, un dels objectius es recuperar aquest contacte amb la ciutat, generar una escala amable del conjunt, afavorint el 
caràcter de parc urbà. 

Aquest objectiu es pot desplegar amb formulacions més concertes com: 

� Integrar i regular els usos esporàdics de gran format que es porten a terme, fent-los compatibles amb els usos 
quotidians propis d’un espai lliure urbà. 

� Millorar les condicions de connectivitat i la relació de la ciutat amb el Ter, i els seus espais naturals associats. 

� Potenciar equipaments existents, permetent la millora dels seus entorns, per fer-los més propers a la ciutat i més 
accessibles. 

� Regular la circulació de vehicles a l’interior del PE adequar en coherència la proposta d’aparcament, tant lligat als 
usos que acull, com en relació a l’oferta amb la ciutat. 

� Millorar l’accessibilitat del parc, fent més permeables els seus límits i la relació amb l’estructura de vialitat de la 
ciutat. 

4. 4. 4. 4.  DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIDESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIDESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIDESCRIPCIÓ DE L’ÀMBITTTT    

4.14.14.14.1 MEDI FÍSICMEDI FÍSICMEDI FÍSICMEDI FÍSIC    

4.1.14.1.14.1.14.1.1 ClimaClimaClimaClima    

Girona té un clima Mediterrani Prelitoral Nord. La precipitació mitjana anual està al voltant de 750 mm. 

Termomètricament els hiverns són moderats i els estius calorosos, sent l’amplitud tèrmica entre baixa i mitjana. Les 
temperatures mitjanes oscil·len entre els 23 ºC als mesos d’estiu, més calorosos, i els 4 ºC als mesos d’hivern. El període 
lliure de glaçades va de maig a setembre.  

El règim pluviomètric és TPHE, amb uns màxims de precipitació a la tardor, concretament a l’octubre, que sobrepassen els 
130 mm, mentre que els mesos més eixuts són a l’estiu, concretament el juliol, on la precipitació no arriba als 40 mm. 

 

 
Font. Servei Meteorològic de Catalunya 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 Hidrologia superficial i subterràniaHidrologia superficial i subterràniaHidrologia superficial i subterràniaHidrologia superficial i subterrània    

La Devesa es troba emmarcada pels diversos rius que travessen Girona. A l’est i Oest per l’Onyar i el Güell, i al llarg de tot el 
marge Nord pel Ter, que és el principal, del qual els dos primers, Güell i Onyar, en són tributaris. De fet la desembocadura de 
l’Onyar i el Güell marquen l’extrem est i oest del parc de Devesa. 
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El Güell i l’Onyar estan totalment endegats, presentant una secció més propera a un canal que a un riu. Contràriament, el Ter 
presenta una secció de riu, amb els sistemes naturals que l’acompanyen, amb més o menys entitat, fins al punt que està 
inclòs en la XN2000 

 
Riu Güell 

 

 
Riu Onyar al pas per Girona 

 
Riu Ter al seu pas pel parc de la Devesa 

La conca del riu Ter és una de les més importants de Catalunya, tant pel que fa a la llargada com a la seva aportació.  

Aquesta conca es caracteritza perquè en general els seus valors naturals tenen estat saludable, llevat dels punts concrets on 
es travessen zones urbanes o àmbits amb una major pressió, com és el cas de Girona. 

A Girona el Ter conflueix pel seu marge dret amb el Güell i l’Onyar que drenen la Depressió de la Selva. Aquests cursos 
formen una gran plana al·luvial. El Güell, que originàriament desaiguava a l’Onyar, va ser desviat fins al Ter. Tant l’Onyar com 
el Güell estan endegats per l’interior del nucli urbà. 

A nivell de qualitat fisicoquímica, els valors generals són bons i puntualment mitjos fins a Girona. 

A nivell de qualitat  biològica, els valors de l’índex de macroinvertebrats en general són bons fins a Girona, per a 
posteriorment presentar alguns nivells mediocres, deficients i puntualment dolents. 

Quant als boscos de ribera, en general presenten un estat variable. En l’àmbit de la Devesa es limiten a una estreta franja al 
límit del peu dels murs de protecció front a les avingudes. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 GeologiaGeologiaGeologiaGeologia    

En l’àmbit de la Devesa predominen les formacions quaternàries d’origen al·luvial que es desenvolupen al volant dels 
principals cursos d’aigua que travessen la comarca, com el riu Ter, que travessa l’àmbit d’estudi d’oest a est, el riu Onyar amb 
els seus tributaris que travessen la comarca de sud a nord, i el Güell. 
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Bàsicament, els materials presents són graves sobre una base de llims, uniforme en tot l’àmbit del pla especial. 

 

 

 

 

4.24.24.24.2 MEDI NATURALMEDI NATURALMEDI NATURALMEDI NATURAL    

La zona d’estudi –situada aproximadament a 60 msnm- pertany a la terra baixa mediterrània. 

La flora de la zona d’estudi pertany bàsicament a la de la regió bòreo-mediterrània. D’altra banda, la zona d’estudi està inclosa 
en el territori fisiogràfic catalanídic. 

La vegetació potencial seria l’alzinar litoral o amb marfull. Es mantenen, però, escassos sectors forestals, i la vegetació arbòria 
de ribera, al voltant del curs del riu Ter.  

Des del punt de vista hidrològic, tota la zona d’estudi pertany a la conca del Ter, a la conca dels Pirineus Orientals. A l’àmbit 
d’estudi domina el riu Ter, i també el riu Güell, a l’inici del parc en la seva desembocadura al Ter. 

Des del punt de vista del paisatge vegetal, la zona d’estudi es troba als relleus septentrionals del  territori Catalanídic. Per altra 
banda, pertany a la regió natural del Sistema Mediterrani septentrional litoral. 

En un marc europeu, hi ha tres grans regions biogeogràfiques: la bòreo-alpina, la euro-siberiana i la mediterrània. La zona 
d’estudi se situa a la regió mediterrània, del bosc de fulla dura, tot l’any verd, de les màquies i dels erms naturals. Dins 
d’aquesta regió, pertany a la província boreomediterrània o país dels alzinars. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 VegetacióVegetacióVegetacióVegetació    

4.2.1.14.2.1.14.2.1.14.2.1.1 Vegetació potencialVegetació potencialVegetació potencialVegetació potencial    

La zona de Girona pertany al domini de l’alzinar litoral o amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale). Actualment, la terra 
plana és majoritàriament dedicada al conreu de cereals i a zones urbanitzades com l’ampli nucli urbà de Girona. Entre mig 
dels camps són freqüents els claps de vegetació zonal amb boscos de pi blanc (Pinus halepensis), garrigues o brolles.  

Una part important de la plana té caràcter riberal, és a dir, amb aigua disponible a poca profunditat. La vegetació natural 
d’aquestes terres amb aigua freàtica a poca fondària és un bosc de fulla caduca dominat per l’àlber (Populus alba), l’om 
(Ulmus minor), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i de vegades el vern (Alnus glutinosa), així com diverses espècies 
de salzes (Salix sp.). Per l’acció de l’home, la gran superfície que inicialment ocupava el bosc de ribera s’ha reduït 
dràsticament. 

Si tenim en compte les característiques orogràfiques, climàtiques i biològiques (classificació de Solé i Sabarís), la zona 
objecte d’estudi estaria a la terra baixa mediterrània. Per a parlar de la vegetació s’ha seguit la zonació vegetal de De Bolòs 
(2001). 

Així doncs, a la zona d’estudi la vegetació zonal potencial està representada per l’alzinar litoral o amb marfull. La vegetació de 
ribera estaria constituïda per l’anomenada albereda litoral o albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae), la salzeda amb 
sarga (Saponario-Salicetum purpureae) i l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris). 

La vegetació lacustre i dulciaqüícola està formada per la jonquera amb capferrat (Cirsio-Holoschoenetum), els herbassars alts 
d’aiguamoll dolç (Magnocaricion elatae), el canyissar comú (Typho-Schoenoplectetum glauci), els poblaments de llenties 
d’aigua (Lemno-Azolletum) i els herbassars subaquàtics (Potametum). 

VEGETACIÓ ARBÒRIA DE RIBERA 

Les alberedes (Populetum albae) es troben a tocar dels cursos d’aigua a la plana mediterrània doncs allà el nivell freàtic no 
arriba mai a descendir per sota d’unes cotes prudencials. L’albereda és un bosc de ribera típic, permanent i caducifoli. 

A la zona d’estudi trobaríem l’albereda típica o litoral (Vinco-Populetum albae). És un bosc de ribera típic acostumat a les 
avingudes d’aigua. A l’estrat arboriarboriarboriarbori (que ateny entre 10-20 m) creix l’àlber (Populus alba), el freixe de fulla estreta (Fraxinus 
angustifolia) i l’om (Ulmus minor). A l’estrat arbustiuarbustiuarbustiuarbustiu i lianoide destaquen l’arç blanc (Crataegus monogyna), el roldor 
(Coriaria myrtifolia) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius). Com a elements herbacis i lianoide repent trobem a la vinca (Vinca 
diformis), a la sarriassa (Arum italicum), el fenàs boscà (Bracypodium sylvaticum), la lleteresa de bosc (Euphobia 
amygdaloides), l’heura (Hedera helix) i la vidalba (Clematis vitalba). 

És molt corrent trobar altres espècies que han estat introduïdes com el plàtan (Platanus orientalis), la noguera (Juglans regia), 
la carolina (Populus x canadensis), el pollancre (Populus nigra), l’ailant (Ailanthus altissima) i la robínia (Robinia 
pseudoacacia). A la zona d’estudi, la principal espècie introduïda són el pollancre i els plàtans.  

La salzeda amb sarga (Saponario-Salicetum purpureae), que creix a la zona d’estudi, és la mes difosa a Catalunya. Les 
espècies que constitueixen l’estrat arbustiuarbustiuarbustiuarbustiu (2-4 m) –el més destacable- i que tenen un gran recobriment són la sarga (Salíx 
eleagnos), el saulic (Salíx purpurea) i el freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia). Les salzedes (Salicion triandrae-fragilis) 
són petits boscos de ribera que formen una estreta sanefa entre l’aigua i les alberedes. Així doncs, les salzedes estan 
sotmeses a nombrosos canvis. Els arbustos –que creixen entre còdols i sorres- són les espècies que inicien la successió 
colonitzadora.  

Pel que fa a l’estrat herbaci i lianoideherbaci i lianoideherbaci i lianoideherbaci i lianoide (de fins a 1 m) les espècies predominants són l’herba sabonera (Saponaria officinalis), 
l’esbarzer (Rubus ulmifolius), el llúpol (Humulus lupulus), la carbassina (Bryonia dioica), la menta borda (Mentha rotundifolia), 
la canya (Arundo donax) i la vidalba (Clematis vidalba). És corrent de trobar-hi alguns arbres com el salze blanc (Salix alba) –
especialment a la zona d’estudi on trobem peus d’enormes dimensions-, els oms (Ulmus minor) i el pollancre (Populus nigra) 
en forma de nombrosos peus, testimonis de l’avanç de l’albereda.  

A l’estrat herbaci s’observa una gran proliferació d’herbes. Com que les revingudes enriqueixen les lleres amb matèria 
orgànica, apareixen espècies nitròfiles com l’ortiga gran (Urtica dioica). 

L’omeda que creix a l’àmbit d’estudi és l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris), la més difosa. A l’estrat 
arbustiuarbustiuarbustiuarbustiu destaquen l’arç blanc (Crataegus monogyna), el sanguinyol (Cornus sanguínea) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius). Dins 
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l‘estrat herbaci el paper preponderant li correspon al mill gruà (Lithospermum purpureo-caeruleum). En aquestes omedes no 
es estrany de trobar-hi plàtans (Platanus híbrida), robínies (Robinia pseudo-acacia) i altres caducifolis introduïts per l’home. 

Les omedes tenen preferència per les zones humides litorals o properes. Com que els oms són pocs exigents pel que fa a la 
humitat, les omedes apareixen a la banda exterior de les alberedes, ja en cursos d’aigua més importants. A la zona d’estudi no 
s’han trobat omedes a les lleres del riu Ter. 

 

 
A l'Illa del Ter es pot veure un bosc de ribera desenvolupat amb grans salzes, pollancres, robínies, plàtans, freixes i bardissars 

 

VEGETACIÓ LACUSTRE I DULCIAQÜÍCOLA 

Si bé les comunitats de ribera estaven formades per higròfits, les comunitats lacustres i dulciaqüícoles són integrades per 
hidròfits (plantes totalment submergides com les llenties d’aigua o els potamogètons dels herbassars subaqüàtics), helòfíts 
(canyissos) i higròfiles (com jonqueres i herbassars). 

Els herbassars subaquàtics (Potametum) són comunitats d’hidròfits arrelats al substrat, totalment submergits. Normalment, 
quan les fulles són planes i amples, s’apliquen sobre la superfície de l’aigua. Allà on circulen aigües de curs viu i continuat, 
en sèquies i canals d’irrigació es formen herbassars subaquàtics on dominen els potamogètons o espigues d’aigua 
(Potamogeton sp.), un higròfit típic de fulles grans.  

Aquests poblaments es troben a tota la terra baixa mediterrània. A la zona d’estudi, creix el Potametum denso-nodosi amb 
Potamogeton densus, P. nodosus, P. crispus, etc. i Ceratophyllum demersum. 

Als rius i rierols d’escassa profunditat és fàcil trobar el creixenar típic (Apietum nodiflori) si les aigües són lleugerament 
eutròfiques. De la seva presència es dedueix l’existència de bestiar o d’activitats humanes a les rodalies, però no 
suficientment contaminants com per provocar la desaparició de la vegetació dulciaqüícola. Actualment la seva presència 
assenyala una relativament bona conservació de les aigües. 

El creixenar és una comunitat helofítica, de plantes ben arrelades en el substrat inundat i de parts aèries emergides i erectes. 
Créixens bords (Apium nodiflorum), créixens vers (Nasturtium officinale), créixens de cavall (Veronica anagallis-aquatica), etc. 
formen aquesta comunitat de caràcter herbaci.  

El canyissar (Phragmition) –la comunitat helofítica més típica de la terra baixa mediterrània- està formada per grans plantes 
herbàcies graminoides i junciformes que arrelen en un substrat inundat permanentment o quasi. El canyissar comú (Typho-
Schoenoplectetum glauci) està format per canyís (Phragmites australis), balca (Typha angustifolia i T. latifolia), lliri groc (Iris 
pseudacorus) i espunyidera de marjal (Galium palustre). Aquesta comunitat ateny una alçada de fins a 2,5 m amb un dens 
recobriment.  

A la zona d’estudi s’han trobat nombrosos vestigis del canyissar al riu Ter, en alguns marges on l’aigua redueix la seva 
velocitat. Així doncs, és una comunitat freqüent a la zona d’estudi i que enriqueix el paisatge vegetal fluvial. 

Les jonqueres són l’últim anell en la successió espacial que acaba en les comunitats zonals de la zona d’estudi. Són 
comunitats de mig a un metre d’alçària, dominades per joncs com ara el jonc boval (Scirpus holoschoenus) i amb una gran 
abundor d’herbes, com la menta borda (Mentha rotundifolia). Sovint també es troba als trams mitjos i baixos de rius i rieres. 
Tot i ser reduïdes a la zona d’estudi, sovint es localitzen exemplars isolats de jonc boval  (Holoschoenus romanus), una de les 
espècies més típiques i ubiqües a casa nostra. 

Els herbassars alts d’aiguamoll dolç (Magnocaricion elatae) creixen a la vora dels canyissars i d’altres comunitats helofítiques, 
a la banda de terra. Són uns herbassars esponerosos formats per plantes herbàcies perennes de bon port. Espècies com el 
malví (Althaea officinalis), el lliri groc (Iris pseudacorus), el malrubí d’aigua (Lycopus europaeus), la salicària (Lithrum 
salicaria) –destacable per les seves inflorescències de rosa intens-, la flairosa menta d’aigua (Mentha aquatica) i d’altres hi 
són sempre presents. A les lleres del Ter aquests herbassars es troben una mica arreu, sense ser mai gran cosa en el paisatge 
vegetal de l’espai fluvial. 

Finalment cal anomenar els herbassars de riba llacosa (Bidention tripartitae), formacions originades per la davallada de l’aigua 
a les vores del rius. Aquests herbassars són comunitats nitròfiles de les ribes llacoses (Bidentetalia) que ocupen una situació 
de trànsit entre les exclusivament nitròfiles i les dulciaqüícoles. 

En aquestes vores fangoses riques en compostos nitrogenats creix l’herba presseguera (Polygonum persicaria), la llapassa 
borda (Xanthium italicum) i la panissola (Echinochloa crus-galli). La comunitat herbàcia formada s’anomena Xanthio-
Polygonetum persicariae. Creix a nombroses punts de les vores llotoses del riu Ter. 

4.2.1.24.2.1.24.2.1.24.2.1.2 Vegetació actualVegetació actualVegetació actualVegetació actual    

La vegetació de ribera és força important i té continuïtat a les lleres del Ter. Tanmateix, el seu lloc ha estat ocupat parcialment 
per pollancredes força madures amb un sotabosc dens que hi dificulta l’accés i les converteix en llocs adients per a la 
nidificació de les aus i refugi de mamífers. 

En general, al bosc de ribera, les condicions són idònies per al creixement de les bardissa amb roldor (Rubo-Coriarietum). De 
fet, actualment, les omedes s’han convertit en aquestes comunitats. 

Fruit de la degradació de l’alzinar litoral, sorgeixen les brolles litorals i calcícoles on el romaní (Rosmarinus officinalis) té un 
paper destacable. Tenint en comte la situació geogràfica de la zona d’estudi, la brolla present és la brolla litoral i calcícola de 
romaní i bruc d’hivern amb sanguinària (Rosmarino-Lithospermetum) i els bardissars (Rubo-Coriarietum). També es poden 
trobar les espècies de la garriga (Quercetum cocciferae). 

Altres comunitats presents, fruit de la degradació de les climàciques o per la presència de matèria orgànica són el canyar 
(Arundini-Covolvuletum sepium), el llistonar típic (Phlomido-Brachypodietum retusi), el fenassar típic (Brachypodietum 

phoenicoides), els bleterars ruderals (Chenopodion muralis), els herbassars de vorada de camí (amb petites plantes anuals 
com Hordeum murinum leporini, Bromus rubens, Euphorbia helioscopica o Euphorbia serrata) i les comunitats de solars i 
ermots pasturats (Thero-Brometalia i Salsolo-Peganetalia), on la nitrificació es accidental i això li confereix un aspecte diferent. 
Aquesta comunitat sorgeix a les àrees agrícoles desateses i més o menys sovintejades. Aquí domina l’olivarda (Inula viscosa) i 
el ripoll (Oryzopsis miliacea). Es tracta d’un herbassar força dens que fa de trànsit entre la vegetació ruderal i els prats eixuts. 
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4.2.1.34.2.1.34.2.1.34.2.1.3 Flora amenaçadaFlora amenaçadaFlora amenaçadaFlora amenaçada    

Recentment s’ha publicat el Decret 172/2008 pel qual es crea el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya que recull 
aquelles espècies i subespècies de flora que cal preservar o recuperar d’acord amb els seus valors ecològics i ambientals que 
posseeixen. El catàleg classifica les espècies amenaçades en les categories "en perill d'extinció" o "vulnerables" en funció del 
seu estatus de conservació i grau d'amenaça, i estableix les mesures de conservació. 

La catalogació comporta la prohibició de dur a terme: 

4. qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les, així com 
la recol·lecció de les seves llavors, pol·len o espores, 

5. posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les a la venda o importar-les, tant si es tracta 
d'exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, excepte en els casos previstos pel present Decret, i 

6. alterar-ne l'hàbitat afectant negativament les seves poblacions. 

L’article 5 del decret estableix en relació a les mesures de conservació d’espècies catalogades que en els tràmits d’avaluació 
d’impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir incidència en la conservació de l’espècie, s’ha de tenir en 
consideració l’impacte sobre les espècies o subspècies de l’annex d’aquest Decret tot evitant-ne l’impacte o adoptant les 
mesures correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació que siguin adients, de 
manera que quan aquestes acabin l’estat de conservació de l’espècie o subspècie sigui igual o superior a la situació inicial. 

A la zona d’estudi destaca la possible presencia d’alguns tàxons pel fet de ser rars, vulnerables, endèmics o protegits. Cap 
d’aquestes espècies es troba “en perill d’extinció” o segons el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Tanmateix, 
Callitriche platycarpa és una espècie “vulnerable” 

Tot i això, cal destacar que durant el treball de camp no s’ha detectat cap espècie protegida a l’àmbit que es veurà afectat pel 
condicionament de les lleres del Ter al seu pas per la Devesa. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 FaunaFaunaFaunaFauna    

4.2.2.14.2.2.14.2.2.14.2.2.1 AusAusAusAus    

Pel que fa a les aus reproductores, en aquest sector del Gironès destaca la presència del martinet de nit (Nycticorax 
nycticorax), falcó mostatxut (Falco subbuteo), òliba (Tyto alba), enganyapastors (Caprimulgus europaeus), blauet (Alcedo 
athis) i gralla (Corvus monedula). Aquestes espècies són reproductores probables. Possiblement també crien espècies com el  
martinet menut (Ixobrychus minutus). 

L’esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet blanc (Egretta garzetta) i l’agró roig (Ardea purpurea) i bernat pescaire (Ardea 
cinerea) són espècies estivals no reproductores.  

Entre las aus destaquen aquelles incloses a l’Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CEDirectiva Aus 2009/147/CEDirectiva Aus 2009/147/CEDirectiva Aus 2009/147/CE. Aquest annex recull les espècies 
l’hàbitat de les quals ha de ser preservat. Es tracta del martinet menut, martinet de nit, agró roig, enganyapastors i blauet. 

L’òliba i la gralla són espècies “vulnerables· segons el projecte de Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya. 

Altres espècies presents serien el rascló (Rallus aquaticus), el corriol petit (Charadrius dubius), el xot (Otus scops), el 
gamarús (Strix aluco), la puput (Upupa epops), el colltort (Jynx torquilla), el picot verd (Picus viridis), picot garser gros 
(Dendrocopos major), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), tallarol de casquet 
(Sylvia atricapilla), la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), la mallerenga carbonera (Parus major) i el teixidor (Remiz 

pendulinus). Aquestes espècies estan protegides pel Decret 2/2008 de la Generalitat de Catalunya (la majoria pertanyen a la 
categoria C). 

 

 
Niu de picot en un pollancre de la zona d’estudi. Els picots són espècies importants doncs faciliten la presència d’altres espècies quan construeixen els 

seus nius als troncs dels arbres (pollancres, àlbers i plàtans bàsicament). 

 

Cal destacar la presència al bosc de ribera i a les plantacions de plàtans, del picot garser petit (Dendrocopos minor), una 
espècie “propera a l’amenaça” a Catalunya segons els criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura 
(UICN) del 2001. Segons el DL 2/2008 pertany a la categoria B. 

El 2014 es van trobar 370 esplugabous al dormidor de Fontajau durant el cens d’ocells aquàtics hivernants. Aquest dormidor 
es troba en un cert declivi doncs el 2001 es varen detectar 1.890 esplugabous. Pot ser que en altres zones del curs del Ter -al 
seu pas per Girona- hi hagi petites concentracions d’aquestes aus. 

Els últims anys s’ha detectat la presència de la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) i la cotorra argentina (Myiopsitta 

monachus), ambdues espècies exòtiques catalogades com a invasores pel “Reial Decret 1628_2011, de 14 de novembre, pel 
que es regula el llistat i catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores”. 

4.2.2.24.2.2.24.2.2.24.2.2.2 MamífersMamífersMamífersMamífers    

Entre els mamífers caldria destacar la presència de la llúdriga (Lutra lutra). També trobem l’eriço fosc (Erinaceus europaeus) i 
la mostela (Mustela nivalis). Possiblement, hi viu la rata d’aigua (Arvicola sapidus), una espècie considerada “en perill 
d’extinció” pel projecte de Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. No és probable la 
presència de l’esquirol (Sciurus vulgaris) per la manca d’aliment a les rodalies. Aquestes espècies es troben protegides pel 
Decret Legislatiu 2/2008Decret Legislatiu 2/2008Decret Legislatiu 2/2008Decret Legislatiu 2/2008 de la Generalitat de Catalunya (categoria D). 

La llúdrigallúdrigallúdrigallúdriga pertany a l’Annex II de la Directiva Hàbitats 97/62/CE. Es troba al riu Ter (especialment a llocs aïllats i amb refugis 
com l’Illa del Ter). Les aigües han de tenir prou qualitat i conservar-se l'estructura de les vores.  

El Pla de conservació de la llúdrigaPla de conservació de la llúdrigaPla de conservació de la llúdrigaPla de conservació de la llúdriga (Ordre MAB/138/2002, de 22 de març), estableix que cal condicionar passos de fauna 
adequats a aquest mustèlid que el permetin moure’s aigües amunt i avall. 

Altres carnívors possiblement presents (tot i que potser escassos) són la guineu (Vulpes vulpes), el gat mesquer (Genetta 
genetta), el teixó (Meles meles) i la fagina (Martes foina). La guineu és una espècie cinegètica. La geneta, la fagina i el teixó, 
són espècies no catalogades. També s’ha detectat la presència puntual del porc senglar (sus scrofa). 

Entre els quiròpters, probablement hi són presents la ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), el ratpenat orellut 
septentrional (Plecotus auritus) i el ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis). La ratapinyada pipistrel·la nana i el ratpenat cuallarg 
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són espècies fissurícoles que ocupen edificis, coves i arbres. El ratpenat orellut septentrional és una espècie forestal que 
ocupa arbres morts, edificis i coves. Recents estudis han augmentat el llistat de quiròpters presents a La Devesa. 

4.2.2.34.2.2.34.2.2.34.2.2.3 RèptilsRèptilsRèptilsRèptils    

Entre els rèptils, cal destacar la probable presència del llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) una espècie “vulnerable” segons el 
projecte de Decret de la Fauna Amenaçada de Catalunya. És una espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008Decret Legislatiu 2/2008Decret Legislatiu 2/2008Decret Legislatiu 2/2008 de la 
Generalitat de Catalunya (categoria D). 

A la península ibèrica hi ha dues espècies autòctones de quelonis d’aigües dolces: la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la 
tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Aquests quelonis pertanyen a l’Annex II de la Directiva Hàbitats 97/62/CEDirectiva Hàbitats 97/62/CEDirectiva Hàbitats 97/62/CEDirectiva Hàbitats 97/62/CE relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. Aquest annex inclou les espècies animals i vegetals 
d’interès comunitari per a la conservació de les quals cal designar zones especials de conservació. A la zona d’estudi pot estar 
present la tortuga d’estany. 

Altres rèptils probablement presents són el vidriol (Anguis fragilis), el dragó comú (Tarentola mauritanica), la sargantana 
ibèrica (Podarcis hispanica), el sargantaner gros (Psammadromus algirus), la serp blanca (Rinechis scalaris), la serp d’aigua 
(Natrix maura) i la serp de collaret (N. natrix). 

També s’ha detectat la presència de la tortuga de florida (Trachemys scripta ) espècia invasora. 

4.2.2.44.2.2.44.2.2.44.2.2.4 AmfibisAmfibisAmfibisAmfibis    

Entre els amfibis, cal destacar la possible presència del gripau d’esperons (Pelobates cultripes). Segons el projecte de Catàleg 
de Fauna Amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el gripau d’esperons es considera “vulnerable a l’extinció”. 

Hi són presents dues espècies de tritó: el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó verd (Lissotriton marmoratus). El palmat 
ocupa diferents tipus d’hàbitats aquàtics. El tritó verd viu a tota mena d’ambients aquàtics però de poca corrent i amb zones 
amb vegetació aquàtica per a la reproducció.  

Entre els urodels, la salamandra (Salamandra salamandra), que es pot trobar als indrets més humits, presenta l’activitat 
especialment concentrada en les nits humides. És però difícil d’observar. Les seves larves requereixen aigües quietes, molt 
netes i oxigenades. A les terres catalanes els indrets de reproducció més típics són petits rierols amb bassiols. Ecològicament 
és bastant exigent. 

Entre els anurs, el gripau comú (Bufo bufo) i –sobretot- el tòtil (Alytes obstetricans), suporten suporta bé els indrets 
moderadament secs i per tant poden allunyar-se força dels punts d’aigua. El gripau corredor (Bufo calamita) suporta millor 
l’aridesa que el gripau comú i viu a vorades de camps i boscos, i a les clarianes. És una espècie molt adaptable, d’àmplia 
distribució. El tòtil també pot ocupar nuclis rurals habitats i les seves larves es troben a tota mena de masses d’aigua (pous, 
cisternes, abeuradors, etc.). 

La granota verda (Rana perezi) és una espècie abundant a la zona d’estudi i que molt rarament abandona els bassals i el riu. 
Segurament és l’amfibi més abundant.  

La reineta (Hyla meridionalis) també hi és present a la zona d’estudi. Segons la UICN és una espècie “quasi amenaçada”, 
afectada per la reducció dels punts d’aigua necessaris per a la seva reproducció. Cal de bona cobertura vegetal i de la 
vegetació de ribera. 

D'aquestes espècies, el tritó verd, el gripau corredor i la reineta figuren a l'Annex IV - espècies d’interès comunitari que 
requereixen una protecció estricta- de la Directiva HàbitatsDirectiva HàbitatsDirectiva HàbitatsDirectiva Hàbitats, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la 
flora silvestres. Així mateix, la majoria dels amfibis esmentats, estan protegits pel Decret 2/2008Decret 2/2008Decret 2/2008Decret 2/2008 de la Generalitat de 
Catalunya.  

Tenint en compte el clima lleugerament mediterrani de la zona d’estudi i la presència de llocs amb aigua, la comunitat 
amfíbica és destacable. Els cursos fluvials i les zones amb vegetació natural contigües, les basses i els recs són llocs 
importants per a aquest grup de vertebrats, especialment durant el període reproductor. 

4.2.2.54.2.2.54.2.2.54.2.2.5 PeixosPeixosPeixosPeixos    

A la zona d’estudi hi ha un curs d’aigua permanent i, per tant, la ictiofauna associada és important. Tot i així es podria parlar 
que el Ter veu empobrida la seva fauna íctica al seu pas per la ciutat de Girona, tant per la qualitat de les aigües com 
l’alteració de l’ecosistema fluvial. Per aquest motiu, es parlarà de la fauna íctica que en condicions naturals acolliria el Ter. 

L’anguila (Anguilla anguilla) és una espècie vulnerable a Espanya. Els exemplars immadurs es troben a les aigües dolces. 
L’anguila és una espècie catàdroma que ha sofert una important reducció de les seves poblacions arreu de la península 
ibèrica. Es considera com a “Vulnerable” segons els criteris de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) 
a Espanya. La seva presència es veu limitada per les grans preses. Està present a una gran part del curs del Ter. 

L’ordre millor representat és el dels cipriniformes. De la família ciprínids, són presents el barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), el barb comú (B. graellsii) i la carpa (Cyprinus carpio).  

Així mateix, la zona d’estudi forma part de l’àrea de distribució potencial del barb roig (Phoxinus phoxinus), de la bagra 
comuna (Squalius cephalus) i de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis). La truita comuna (Salmo trutta) no hi és present. 

El barb comú (Barbus graellsii) és una espècie de gran tamany (fins a 80 cm), sedentària però puja aigües amunt per a la 
reproducció. Prefereix el curs mig i baix dels rius (només ocupa el tram alt a l’època reproductora, quan cerca llocs de grava i 
sorres -espècie litòfila- per fer-hi la fresa), amb aigües tranquil·les, amb vegetació i arrels d’arbres. El Libro Rojo de los 
Vertebrados de Espanya (1992) la considera com a “no amenaçada”. És una espècie de pesca (Reial Decret 1095/89) en 
regressió. 

El barb de muntanya (Barbus meridionalis) és una espècie “Vulnerable” segons el “Libro Rojo de la Fauna Vertebrada de 
Espanya” –1992- i inclosa a l’Annex II i V de la Directiva Hàbitats (97/62/CE.). És una espècie molt sensible a l’alteració del 
seu hàbitat i per tant caldrà evitar qualsevol alteració del llit del riu.  

La carpa és l’espècie més abundant –si no la única- present al tram urbà del riu Ter (i Onyar) a Girona. És una espècie 
piscícola no amenaçada. 

El barb roig és una espècie que no ultrapassa els 14 cm de longitud, considerada com a “no amenaçada” per la UICN a 
Espanya. Tanmateix, les poblacions mediterrànies són “Vulnerables”. 

La bagra comuna necessita aigües clares i zones de tolles i taules. Viu a la columna d’aigua. és una espècie de pesca 
“Vulnerable”. A la península ibèrica, aquesta espècie només és troba als Països Catalans (conca de l’Ebre i conques situades 
més al nord). 

Així mateix, la zona d’estudi forma part de l’àrea de distribució potencial de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) –família 
Blenniidae-. La UICN considera a la bavosa com una espècie “en perill” a Espanya. La gran depredació a la que es veu 
sotmesa per les espècies exòtiques (com les carpes), la pèrdua d’hàbitat per les obres hidràuliques i la contaminació, són les 
principals causes de regressió. Per altra banda les seves poblacions es troben molt fragmentades. A Catalunya, és una 
espècie protegida, categoria D). 

Al seu pas per Girona, el riu ter pertany a la Xarxa Natura 2000 (codi: ES 5120011). En aquest espai LIC es troben diferents 
espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats que cal tenir en compte. Es tracta de les següents espècies: 

• INVERTEBRATS 

� Escanyapolls (Lucanus cervus) 

• AMFIBIS I RÈPTILS 
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� Tortuga d’estany (Emys orbicularis)  

• MAMÍFERS 

� Llúdriga (Lutra lutra) 

L’Annex II de la Directiva Hàbitats (relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres), recull 
aquelles espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la conservació de les quals cal designar zones especials de 
conservació.  

4.2.34.2.34.2.34.2.3 Connectivitat ecològicaConnectivitat ecològicaConnectivitat ecològicaConnectivitat ecològica    

Si es parla de fauna, els connectors (o corredors) biològics són indrets que permeten els animals migrar, desplaçar-se o 
dispersar-se per cercar noves fonts d’aliments, llocs de reproducció, etc. A tota Europa, la definició de xarxes ecològiques 
s’està impulsant en el marc de l’Estratègia Panaeuropea de la diversitat biològica i paisatgística (1995). 

Això suposarà la definició de tres tipus d’elements: zones nucli, corredors biològics (per exemple un element lineal com un 
riu, petites àrees -o “stepping stones”- situades enmig de dos espais a protegir o un espai amb un paisatge amb activitats 
humanes compatibles amb la dispersió de la fauna) i àrees d’influència (espai contigus als perímetres dels espais naturals 
d’interès i dels connectors biològics). 

L’anàlisi dels efectes que una actuació determinada pot tenir sobre la fauna s’ha de fer analitzant el paper dels diferents 
hàbitats de la xarxa ecològica. A més, cal analitzar la funció de cada unitat en el context de les connexions ecològiques. A 
partir d’aquest anàlisi es podrà conèixer el grau de sensibilitat de cada sector i definir on el manteniment de la permeabilitat. 
D’aquesta manera es poden conservar paisatges extensos i heterogenis, amb una elevada biodiversitat. 

A la zona d’estudi hi ha un corredor biològic de caire territorial, el riu Ter. El projecte de remodelació de la Devesa ha de 
mantenir la seva funcionalitat. 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 Espais protegitsEspais protegitsEspais protegitsEspais protegits    

4.2.4.14.2.4.14.2.4.14.2.4.1 Xarxa Natura 2000Xarxa Natura 2000Xarxa Natura 2000Xarxa Natura 2000    

L’àmbit del riu Ter que confronta amb la Devesa de Girona, està inclòs en la XN2000,. La XN 2000 divideix els espais protegits 
en vuit categories: 

1. Espais marins 

2. Espais d’aiguamolls litorals 

3. Espais de muntanya litoral 

4. Espais de muntanya interior 

5. Espais del Prepirineu 

6. Espais del Pirineu 

7. Espais de plana agrícola 

8. Espais d’aigües continentals (rius i estanys) 

El riu Ter al pas per la Devesa pertany als Espais d’Aigües Continentals, i concretament a l’espai Riberes del Baix Ter. 

Els hàbitats a conservar en aquests espais són: 

• 91E0. Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion). Prioritari 

• 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. No prioritari 

• 92D0. Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea). No prioritari 

En l’àmbit concret de la Devesa destaca l’HIC 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. No prioritari. 

Quant a les directrius d’aquests espais i que puguin ser de consideració en un espai urbà com la Devesa, s’inclouen aspectes 
de les Directrius de Gestió de la XN2000 (DMAH 2006), que puguin condicionar la ordenació i en coherència els usos que 
s’hi puguin portar a terme, es destaquen: 

• Directrius per a la gestió forestal 

• Directrius per al turisme, el lleure i la circulació rodada 

DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ FORESTAL 

La gestió forestal es basa en espècies autòctones pròpies d’aquests espais i gestionades com a boscos de protecció, i hi 
destaquen: 

� En les actuacions de millora i restauració de les comunitats vegetals ribera s’afavoriran les espècies vegetals 

autòctones i es tendirà a retirar les espècies al·lòctones, i s’estimularà l’ús d’espècies i varietats que corresponguin a 

la conca o àrea geogràfica on es fa l’actuació. 

� Es fomentarà la conservació i l’augment de les formacions vegetals naturals de ribera (vernedes i altres boscos de 

ribera afins), reservant parcel·les de bosc madur per a les espècies d’interès comunitari que ho requereixin. 

� S’estimularà la conservació i la restauració de la vegetació herbàcia associada a les riberes (canyissars, bogars, 

herbassars higròfils i al·locars), distribuïda generalment en les àrees d’inundació més freqüent de la llera i dels 

marges fluvials (en molts casos parcialment submergida), a causa del seu elevat valor biològic. 

� Les plantacions forestals extensives amb pollancres, plàtans o altres espècies al·lòctones no poden suposar la 

desaparició d’hàbitats d’interès comunitari existents. Caldrà evitar la plantació d’espècies no típiques de ribera (pi 

radiata, avet de Douglas, blada pseudoplàtan,...) o d’espècies invasores i rebrotadores (acàcia, ailant, etc.). 

DIRECTRIUS PER AL TURISME, EL LLEURE I LA CIRCULACIÓ RODADA. 

Es fa referència al caràcter de protecció d’aquets espais, que pot comportar la limitació d’usos. La convivència, doncs, d’un 
espai urbà, com la Devesa de Girona, amb un espai protegit, pot comportar, malgrat el caràcter urbà, restriccions en seu ús.  

La potenciació d’aquestes formacions porta necessàriament associat limitacions d’usos, o si més no limitació d’intensitat, en 
coherència a la protecció i funcionalitat ecològica que se li pretén: 

� La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha d’anar encaminada a la seva 

realització de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests espais així com a la seva promoció 

com a recurs econòmic d’aquestes àrees. Les condicions que han de regir aquestes activitats seran les següents: 

� Es regularan les activitats turístiques, esportives i de lleure, sent especialment restrictiu amb les que comportin una 

afluència massiva de públic, tenint en compte les àrees amb presència d’elements prioritaris de conservació i el seu 

període de màxima sensibilitat. 

� S’aplicaran restriccions d’accés en les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari i en els seus 

períodes de màxima sensibilitat, quan les circumstàncies especials que afectin la seva conservació així ho aconsellin 
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4.34.34.34.3 PATRIMONI CULTURALPATRIMONI CULTURALPATRIMONI CULTURALPATRIMONI CULTURAL    

Els inicis de la ciutat de Girona daten del segle I, en una posició de mirador de la plana formada pels rius Ter, Onyar, Güell i 
Galligants. I justament en la confluència d’aquests quatre rius, en sòls de propietat reial, s’origina l’actual Devesa.  

A principis del segle XVIII es comença a valorar la Devesa com un possible parc. 

Fins mitjans segle XIX, la Devesa estava ocupada per àlbers i salzes, espècies pròpies de zones de riu, periòdicament 
inundades. L’arbrat creixia lliurement, constituint una defensa natural contra les  inundacions que la ciutat patia de manera 
constant, i s’utilitzava la fusta amb fins militars i econòmics. 

El projecte del parc que avui coneixem data de 1859, realitzat per l’arquitecte Martí Sureda Deulovol. Les obres s’inicien 
immediatament i els primers plàtans es planten massivament a la Devesa. La Devesa viu la seva màxima plenitud a finals del 
segle XIX i esdevindrà, fins a mitjans  del segle XX, el centre de trobada i esbarjo de la ciutat. 

A la segona meitat del segle XX es construïen les grans defenses sobre el riu Ter, per fer front a les ocasionals inundacions.  

A aquesta barrera entre la ciutat i el riu, caldrà afegir-hi al 1965 la construcció de la Nacional II i al 1977 la materialització del 
viaducte del tren i el parc es va abandonant. També s’inicien les concessions privades de tot tipus per la utilització del parc i 
construcció d’edificacions. Es  detecten deficiències en l’arbrat i es realitza el primer estudi sobre el problema sanitari de 
l’arbrat.  

 

 

 

L’any 1943 es declara la Devesa Jardí Artístic Nacional a l’empara de la llei del “Tesoro Artístico”. L’any 1988 dins la relació 
dels béns culturals d’interès nacional (BCIN) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya queda recollida la fitxa 
de la Devesa.  

L’any 1995 el Pla especial de conservació del patrimoni de Girona (actualment incorporat al Pla general vigent) l’inclou com a 
jardí històric. Les fitxes del catàleg del patrimoni històrico-artístic recopilen els elements patrimonials protegits: 

• G-14. Els Jardins Francesos 

• I-4. Porta de les Botxes 

• I-5. Temple dels Músics 

• Q-19. Portal d’accés al parc de la Devesa 

• Q-20. Caseta del Rellotge 

• Q-21. Pavelló d’Informació 

• V-31. Castanyer d’Índies 1 

• V-32. Castanyer d’Índies 2 

• V-33. Tuliper de la Devesa 

• V-34. Magnòlia 
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Temple dels músics 

 

 

Pavelló d’informació 

 

5. 5. 5. 5.  DIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSI    

La Devesa de Girona és un parc urbà amb unes dimensions que li confereix també escala territorial, tant des d’una visió de 
connectivitat, de continuïtat de sistemes naturals, i de paisatge, com un dels elements clau en la configuració dels espais 
lliures a Girona i el seu entorn. 

Des d’una lectura de connectivitat, prenent com a eix el riu Ter, fruit de la protecció front avingudes de la ciutat, la relació de 
la Devesa i el riu és la contenció, limitant la continuïtat del bosc de ribera a una estreta franja. Tot i així, aquesta està inclosa 
en la XN2000, confirmant aquest paper estratègic per la connectivitat de l’àmbit fluvial del Ter a través de Girona. 

 

 
La Devesa en el marc del riu Ter a través de Girona 

 

L’ordenació i usos actuals de la Devesa no afavoreixen, però, la connectivitat. El marge oposat a la Devesa, de Fontajau, 
malgrat l’amplitud dels espais lliures al voltant del riu, i l’entrega del terreny, amb la làmina d’aigua, no genera una veritable 
continuïtat dels sistemes naturals, més enllà del propi riu, i per tant de la connectivitat ecològica en aquest sector. 

 

 
Fontajau des de la Devesa 
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Per tant, és aconsellable millorar, mitjançant la potenciació de la continuïtat dels sistemes naturals, i concretament de la 
vegetació de ribera, la connectivitat ecològica en aquest tram del riu Ter, a través de la Devesa. 

Com a parc urbà, també té un paper estructural en relació a l’estratègia d’espais lliures i les seves relacions, en un marc de 
Girona i del seu entorn. 

Dins de l’àmbit de la Devesa, destaca la monumentalitat dels seu arbrat. Comparativament, l’escala de l’arbrat entre la Devesa 
de Girona i altres espais urbans també de gran escala, com el Passeig de Gràcia de Barcelona, o els Camps Elisis de Lleida, o 
la Course de la République a Narbonne mostren la mida i monumentalitat de l’arbrat de la Devesa. 

 

 
Escala dels arbres de la Devesa de Girona. Font. Catalunya Turisme 

 

 
Passeig de Gràcia, a Barcelona 

 
Camps elisis a Lleida 
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Canal de Narbona. Font: Office de Tourisme. Narbona 

 

De fet, les descripcions del parc de la Devesa com un element d’interès fan referència sovint a l’alçada dels arbres com un fet 
únic, amb una alçada de fins a 55 metres, i la forma de plantació i gestió, que ha generat aquesta situació: 

 

“Situat entre les aigües de l’Onyar, el Ter i el Güell es troba la Devesa, el parc urbà més gran de Catalunya (quaranta hectàrees), un 

perfecte espai natural per als qui busquen tranquil·litat i vegetació.  

Les primeres referències que se’n té són del segle XV, quan el rei Alfons IV el Magnànim va lliurar aquest terreny a la ciutat. Tanmateix, 

va ser a mitjan segle XIX que es va decidir plantar-hi plàtans i donar-li la forma que avui veiem.  

Prop de 2.500 plataners creixen en un dels seus camins, el Camp de Mart, configurant un paisatge ple de matisos i colors. A banda i 

banda s’aixequen els arbres més alts del país. I és que, a causa de la poca distància en què es van plantar uns i altres, I és que, a causa de la poca distància en què es van plantar uns i altres, I és que, a causa de la poca distància en què es van plantar uns i altres, I és que, a causa de la poca distància en què es van plantar uns i altres, els arbres han els arbres han els arbres han els arbres han 

guanyat més longitud que no pas amplada, i alguns arriben fins als 55 metresguanyat més longitud que no pas amplada, i alguns arriben fins als 55 metresguanyat més longitud que no pas amplada, i alguns arriben fins als 55 metresguanyat més longitud que no pas amplada, i alguns arriben fins als 55 metres....  

La fauna és molt variada, sobretot en espècies d’ànecs, que viuen a la bassa dels jardins de la Devesa, un antic lloc de lleure per a 

gent benestant que segueix l’estil francès del segle XIX.  

Caminar pel passeig central del parc, el passeig de la Sardana, i seguir les ombres dels plataners pot ser una agradable opció per als 

qui busquen aïllar-se dels sorolls de la ciutat i retrobar-se en un racó romàntic. Segurament per aquest motiu ha estat esmentat en 

moltes descripcions i poemes catalans.  

L’itinerari més senzill parteix de la caseta que hi ha a l’entrada dels jardins, on es pot trobar informació sobre rutes i excursions 

naturalistes, i passa per la font i la gàbia dels paons.  

Pels gironins la Devesa és un lloc idoni per a l’esbarjo, la pràctica d’esports, els jocs infantils a l’aire lliure, les fires i el mercat (els Pels gironins la Devesa és un lloc idoni per a l’esbarjo, la pràctica d’esports, els jocs infantils a l’aire lliure, les fires i el mercat (els Pels gironins la Devesa és un lloc idoni per a l’esbarjo, la pràctica d’esports, els jocs infantils a l’aire lliure, les fires i el mercat (els Pels gironins la Devesa és un lloc idoni per a l’esbarjo, la pràctica d’esports, els jocs infantils a l’aire lliure, les fires i el mercat (els 

dimarts i dissabtes al matí). Els gironins van a la Devesa com a mínim un cop l’any, a les fesdimarts i dissabtes al matí). Els gironins van a la Devesa com a mínim un cop l’any, a les fesdimarts i dissabtes al matí). Els gironins van a la Devesa com a mínim un cop l’any, a les fesdimarts i dissabtes al matí). Els gironins van a la Devesa com a mínim un cop l’any, a les festes de Sant Narcís, a finals d’octubre, tes de Sant Narcís, a finals d’octubre, tes de Sant Narcís, a finals d’octubre, tes de Sant Narcís, a finals d’octubre, 

quan s’hi munten les atraccions de fira. quan s’hi munten les atraccions de fira. quan s’hi munten les atraccions de fira. quan s’hi munten les atraccions de fira.     

El 1943 va ser declarat Parc Artístic Nacional. 

Any de construcció 1850” 

Font. Catalunya Turisme 

 

Malgrat la monumentalitat de l’arbrat i de l’espai, el que és cert és que la Devesa, en el seu ús quotidià no aconsegueix ser un 
espai tan atractiu com la seva entitat i situació podrien oferir a la ciutat. 

Quant a l’arbrat cal distingir dues parts, les que corresponen als interiors d’illa, i que s’han anat plantant al llarg dels anys, 
amb un format de devesa tradicional, i les avingudes, amb un format de parc històric, que són les alineacions originàries, en 
gran part, i que inclouen els exemplars de major alçada.  

Es podria dir que hi ha una part d’estructura, que són les avingudes, i una segona, de menor entitat, que són els interiors 
d’illa. En ambdós casos, hi ha peus envellits i amb deficiències estructurals importants, que fins i tot, en casos extrems, els 
pot fer perillosos. 

L’Ajuntament de Girona ha portat a terme estudis específics de l’estat de l’arbrat de la Devesa, amb l’objectiu d’avaluar la seva 
vitalitat, i les estratègies de manteniment i gestió. Aquests centren els factors limitants que explicarien l’estat de l’arbrat actual 
en tres punts: 

• Falta de llum, resultat d’un marc de plantació d’explotació forestal, de 6 x 6 m., i on era prevista la tala periòdica per a la seva 
reposició, que ha provocat el creixement en alçada dels arbres, i la seva descompensació. 

 

 
Densitat d’arbrat 

 

• S’ha reduït la disponibilitat d’aigua, en comparació a la seva implantació, degut a la regulació del riu pel sistema Sau-
Susqueda-Pasteral, el desviament del Güell i la construcció de les proteccions contra les avingudes del Ter. 

• El sòl es troba molt compactat pels usos permanents i esporàdics del parc. La compacitat afecta greument el sistema radical 
dels arbres, ja que no permet captar ni d’aigua, ni aire, que són factors essencials per garantir-ne la vitalitat. 

En la següent figura es veu que la compactació del sòl és més important en aquelles avingudes que suporten els usos més intensius, 
especialment en els grans esdeveniments, fent façana amb la ciutat. 
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Estat de compactació del sòl, i estat de salut de l’arbrat. Els colors més foscos impliquen una major compactació. 

 

Aquesta compactació és concreta també en l’estat de salut de l’arbrat, que gairebé coincideix amb l’estat de compactació. 

L’estat de salut de l’arbrat es mesura en funció de: 

⋅ La vitalitat. S’avalua tenint en compte, entre d’altres, llargada, verticalitat, estat de les noves brotades, aspecte, densitat i 
distribució del brancatge jove. 

⋅ Les alteracions estructurals que presenta. Poden ser cavitats, ferides, xancres, podridures, cops, inclinacions de tronc, 
desequilibris de la capçada, etc. La importància d’aquestes anomalies depèn de la mida i condicions, però també del lloc 
on es troba l’arbre.  

Els arbres amb complicacions més importants coincideixen amb les zones amb una activitat més intensa, tal com es veu al 
plànol. 

Per tant, un objectiu del pla ha de ser, a més de regular o reordenar els usos que es donen a la Devesa, permetre la renovació 
de l’arbrat, i per tant, necessàriament la seva tala periòdica, plantejant diferents sistemes de gestió en els interiors d’illa i en 
l’arbrat d’avinguda. 

Aquesta estratègia pot tenir implicacions directes en l’ordenació de l’espai. 

Tal com s’ha exposat, els grans esdeveniments són els que donen escala a la Devesa, més enllà de l’ús propi de parc urbà. 

La Devesa acull setmanalment el mercat, i un cop l’any les fires de Sant Narcís, a més d’altres esdeveniments puntuals també 
de gran format. Aquests grans esdeveniments són els vectors d’afecció de la Devesa com a parc, sol·licitant grans àmbits, 
inhòspits quan estan buits, i amb una pressió important sobre l’arbrat, tant per la implantació de parades i atraccions, com per 
la circulació esporàdica de vehicles i la formació de campaments associats. 

La distribució actual d’usos, diferenciant els permanents dels periòdics, es mostra en les següents figures: 
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En el cas dels esdeveniments periòdics, la distribució concreta sobre aquests espais és la següent: 

 

   

                                          Mercat setmanal        Fires de Sant Narcís 

 

Per tant, un altre objectiu ha de ser el que permet reordenar els usos en l’interior de l’espai, tant permanents com esporàdics, 
fent-los compatibles amb la regeneració de l’arbrat i la potenciació de la connectivitat ecològica. 

La reordenació del front amb el riu Ter, amb l’objectiu de potenciar la connectivitat, es concretarà amb la millora i extensió del 
bosc de ribera, entès aquest com un conjunt d’accions, i per tant no només reproduint les formacions vegetals, sinó també el 
funcionament com a riu. Sembla doncs el més adequat també permetre donar amplada a la llera i als sistemes naturals que 
l’acompanyen, i per tant generant una continuïtat del paisatge. 

Aquestes actuacions han de ser compatibles amb la defensa que ha generat fins a la data la Devesa front a les inundacions. 

 

 
Avinguda 10, 100 i 500 anys en l’àmbit de la Devesa 

En l’anterior figura es veu com la Devesa conté l’avinguda 100 anys generada pel riu Ter. L’avinguda 500 anys desborda en 
punts molt concrets, degut possiblement a la reducció de la llera coincidint amb el pont de la Barca. 

 

 
Riu Ter des del Camí de la Font de l’Abat. 

 

En principi, segons allò que estableix el RLU, el risc d’inundació associat al riu Ter és compatible amb els usos actuals, llevat 
d’aquells incompatibles amb el caràcter inundable per avinguda 500 anys, com el campament, que podria generar certes 
tensions amb els que es generen de forma esporàdica en el període de les Fires de Sant Narcís. 

Així, el RLU estableix: 

6.4 La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica 

corresponent delimita a partir de l’avinguda de període de Retorn de 500 anys. En aquesta zona, atenent a les condicions d’inundació 

indicades en la delimitació establerta per la planificació hidrològica, el planejament urbanístic: 

a) No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació en la part de la zona inundable per episodis 

extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu. 

b) No pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb excepció de les destinades a usos 

industrials i d’emmagatzematge, en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació 

moderada. 

... 

Quant al riu Onyar, resultat d’estudis de detall, genera una situació d’inundabilitat superior al riu Ter, sent inundable per a 
períodes de retorn inferiors als 200 anys. De fet, qualsevol de les actuacions per a protegir Girona del riu Ter, impedeixen la 
sortida d’aigües del riu Onyar cap al Ter, també en períodes d’avinguda. Actualment hi ha un punt de drenatge que permet el 
desguàs de l’Onyar cap el Ter. 

Qualsevol de les propostes, a més de garantir la protecció front avingudes del Ter, també haurà de garantir o millorar les 
condicions de drenatge de l’Onyar. 

En tot cas, des d’un punt de vista de risc associat a la inundació, sembla que el campament hauria de quedar exclòs de la 
Devesa. 
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Inundabilitat associada al riu Onyar 

 

6. 6. 6. 6.  OBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALS PER A L’ORDENACIÓ I PER A L’ORDENACIÓ I PER A L’ORDENACIÓ I PER A L’ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L’ESPAI GESTIÓ DE L’ESPAI GESTIÓ DE L’ESPAI GESTIÓ DE L’ESPAI    

Tal com s’ha exposat, hi ha diversos objectius i requeriments que l’ordenació ha de resoldre: 

1. Millorar la connectivitat ecològica del Riu Ter al seu pas per Girona, i alhora millorar la biodiversitat en l’àmbit de la 
Devesa. 

2. Acollir els usos que es donen a la Devesa, els quals es poden dividir en cinc grans apartats: 

� Equipaments permanents, com el recinte firal, piscina, esportius, etc. 

� Esdeveniments de gran format, com els actuals de les fires de Sant Narcís, amb periodicitat anual. 

� Mercats setmanals, que amb major recurrència generen també una gran ocupació, i per tant també són de gran 
format. 

� Incrementar l’accessibilitat per a activitats de lleure quotidianes, i per tant fer més amable i acollidor el parc. Afavorir 
l’accessibilitat des de la ciutat. 

� Ordenar l’aparcament. 

3. Permetre la renovació de la Devesa, base per a mantenir-lo com un espai urbà segur i de qualitat. Definir una ordenació 
que permeti discriminar l’estructura històrica de la Devesa, de la gestió interior de les illetes. 

4. Protegir la ciutat front els riscos d’inundació. 

5. Protecció del patrimoni. 

Actualment, el parc de la Devesa fa front a aquests usos i necessitats, generant però certes tensions especialment en relació 
als grans esdeveniments, la complexitat en la gestió, i concretament, amb el manteniment de l’arbrat, tant de les avingudes 
com d’interiors d’illa, sense oferir finalment un aspecte atractiu per a l’ús quotidià. 

Alhora, des d’un punt de vista de biodiversitat i connectivitat ecològica, l’àmbit de la Devesa tampoc presenta, llevat del 
marge del riu, un elevat valor. De fet és un àmbit força empobrit, una explotació forestal monoespecífica, i sense sotabosc. La 
connectivitat es redueix a una estreta franja al límit del riu Ter. 

Per altra banda, el caràcter històric de la Devesa i la monumentalitat del seu arbrat complica la definició d’alternatives 
diferents al manteniment de la situació actual, consolidant i millorant l’ordenació dels usos que s’hi venen portant a terme. De 
fet, la seva gran superfície genera un consum sovint de luxe de l’espai, i alhora multiplica els efectes negatius de certes 
pràctiques i ocupacions dels esdeveniments que acull sobre una gran superfície. Aquest consum de luxe caracteritza també el 
seu atractiu, i dels esdeveniments que ofereix, els quals projecten la Devesa com un dels emplaçaments importants de la 
ciutat de Girona.  

Per tant, hi ha oportunitats de millora amb l’ordenació i contenció dels usos actuals, que no han d’implicar necessàriament 
reduir-los o fins i tot excloure’ls. 
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7. 7. 7. 7.  ALTERNATIVESALTERNATIVESALTERNATIVESALTERNATIVES    

Es proposen alternatives a dos nivells: un de caràcter estructural, i que fa referència a l’ordenacióordenacióordenacióordenació; i un segon, que si be depèn 
de la primera fase de decisió, no és menys important, i fa referència a la gestiógestiógestiógestió. De fet, és la gestió, o la conservació portada a 
terme a la Devesa, qui ha generat l’estat actual de monumentalitat de l’arbrat, amb una escala, però, poc adequada a l´ús 
quotidià, degut a l’alçada del seu arbrat, tant en les alineacions com especialment en l’interior d’illes. 

7.17.17.17.1 PROPOSTA D’ALTERNATIPROPOSTA D’ALTERNATIPROPOSTA D’ALTERNATIPROPOSTA D’ALTERNATIVESVESVESVES    

Es presenten tres alternatives quant a la zonificació: 

• Primera, que consolida l’estratègia actual, donant pes a l’estructura tradicional. Maximitza l’opció de parc urbà.  

És la més conservadora, mantenint i millorant la situació actual. 

 

 
ALTERNATIVA 1. 

 

• Segona, on es dóna prioritat a la millora de la connectivitat ecològica, ampliant els marges del riu Ter, naturalitzant la seva 
riba. Es manté l’estructura tradicional de la Devesa. Potencia el caràcter connector del riu, mantenint l’oferta actual de parc urbà. 

 

 
ALTERNATIVA 2. 
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• Tercera, on es millora la connectivitat del riu, ampliant els marges, i alhora es generen espais de transició que han de 
permetre ampliar el espais buits estructurals, i la diversitat en el parc tant des d’un punt de vista d’usos, potenciant els quotidians, 
com respecte als valors naturals. 

Es la proposta que genera un major canvi respecte la situació actual, redefinint una part important del parc. 

 

 
ALTERNATIVA 3. 

 

7.27.27.27.2 AVALUACIÓ DELS PRINCAVALUACIÓ DELS PRINCAVALUACIÓ DELS PRINCAVALUACIÓ DELS PRINCIPALS EFECTES AMBIENIPALS EFECTES AMBIENIPALS EFECTES AMBIENIPALS EFECTES AMBIENTALS.TALS.TALS.TALS.    

Cada una de les alternatives es presenta en relació als diferents objectius esmentats, valorant també els principals efectes 
ambientals, mostrant al final la proposta que dóna millor compliment als objectius formulats. 

7.2.17.2.17.2.17.2.1 Permeabilitat als sistemes naturalsPermeabilitat als sistemes naturalsPermeabilitat als sistemes naturalsPermeabilitat als sistemes naturals    

El límit nord de la Devesa és el riu Ter, inclòs en XN2000. 

Actualment, en l’àmbit de la Devesa, al travessar Girona, tot i les actuacions portades a terme a Fontajau, es genera un cert 
estretament, originalment lligat a la protecció front avingudes, fet que ha limitat els sistemes naturals a l’àmbit confinat per a 
la seva defensa. 

 

     

 

 

 

L’alternativa 2 és la que en superfície genera una major recuperació de l’espai fluvial, o de les seves ribes, malgrat es 
produeix un estretament a la part final que limita la seva funcionalitat. 

L’alternativa 3 estableix el límit de restauració de la ribera en la coronació de la mota de protecció front avingudes, 
concretament l’avinguda 500 anys. 

Aquesta opció es complementa amb masses de transició, que completen la proposta per la banda interior del parc, 
incrementant, si bé amb una estructura formal, de relació amb la devesa, les espècies pròpies del bosc de ribera. 

 

 

 

Per altra banda, s’ha de considerar que la restauració de les condicions de ribera per a potenciar la connectivitat, no només 
s’han de reflectir en la proposta formal, o les plantacions, sinó en els usos que s’hi portin a terme, i en coherència, el 
mobiliari, la il·luminació, etc. Això condiciona la funcionalitat com a parc urbà, i en coherència limita la valoració de la 
proposta que contempla una restauració extensiva fins al límit del parc històric de la Devesa. Els ambients de ribera, limitant 
amb XN2000, han de ser necessàriament espais tranquils i per tant incompatibles amb un ús intensiu de parc urbà diürn, i 
especialment vespertí i nocturn. Alhora, la configuració de la vegetació es pròpia d’ambients naturalitzats, i per tant amb un 
estrat arbori espès però especialment un sotabosc dens i poc accessible, altre cop incompatible amb els usos de parc urbà. 
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Assumir el paper connector d’aquests espais és assumir també aquestes limitacions en els seus usos. 

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Acollir i ordenar els usos que es donen a la DevesaAcollir i ordenar els usos que es donen a la DevesaAcollir i ordenar els usos que es donen a la DevesaAcollir i ordenar els usos que es donen a la Devesa    

La Devesa és un parc urbà que acull diferents usos, amb més o menys intensitat, i per tant amb una major o menor 
compatibilitat respecte l’estructura actual. Aquests usos avui generen tensions, especialment en relació a la protecció de 
l’arbrat, amb ocupacions, possiblement de luxe, donades les dimensions del parc, que han comportat uns hàbits d’apropiació 
de l’espai, no únicament quant es porten a terme, sinó també quan no hi són. 

Així, per exemple, les fires setmanals comporten ocupacions molt extenses sobre els eixos principals del parc. Aquests 
mateixos eixos, un cop buits, generen paisatges inhòspits per al seu ús quotidià pel ciutadà el qual no hi accedeix. Es pot 
parlar doncs, en un extrem, de la Devesa com un espai de fira o de mercat, en contraposició a un espai lliure urbà, atractiu per 
a la població. 

En principi, els usos i activitats que se li sol·liciten es poden dividir en cinc grans capítols: 

• Equipaments permanents, com el recinte firal, piscina, vestidors, etc. 

• Mercats setmanals, que amb major recurrència generen també una gran ocupació, i per tant també són de gran format. 

• Esdeveniments de gran format, com els actuals de les fires de Sant Narcís, amb periodicitat anual. 

• Incrementar l’accessibilitat per a activitats de lleure quotidianes, i per tant fer més amable i acollidor el parc. Afavorir 
l’accessibilitat des de la ciutat. 

• Ordenar l’aparcament. 

Cada un d’ells és important, i la proposta hauria de permetre que no fossin, com parcialment en l’actualitat, excloents. 
Aquests usos comporten necessàriament espais amb una major o menor capacitat de càrrega, que cada una de les propostes 
resol amb diferents estratègies. 

Equipaments permanentsEquipaments permanentsEquipaments permanentsEquipaments permanents    

Comú a totes les alternatives hi haurien els equipaments, com l’espai firal, les piscines o els vestidors, que es situen a l’Oest 
de la Devesa, recolzats en el límit de la ciutat, i sobre l’eix central. 

Serien els espais amb una major intensitat d’ús i coherentment d’infraestructura. 

 

 

 

El mercat setmanalEl mercat setmanalEl mercat setmanalEl mercat setmanal    

Un segon nivell d’intensitat els generen els mercats setmanals, que es recolzen fonamentalment sobre la xarxa d’avingudes, 
principalment sobre els eixos interiors. Consumeixen també espais d’illa, sovint sent receptores de les seves externalitats, 
com per exemple l’aparcament incontrolat. 

En aquest punt les diverses alternatives formulen propostes diferents. 

Entenent que aquests usos s’han de recolzar sobre espais estables, però amb suficient amplitud, és la xarxa d’avingudes i 
espais més extensos sense vegetació els qui els poden acollir, excloent aquells espais d’aparcament, vinculats també a la 
Devesa, i sovint, en aquests esdeveniments, amb un cert conflicte: 

 

 
Alternativa 1, diferenciant les zones d’aparcament 

 

La diferència entre propostes és que l’alternativa 1, més conservadora amb l’estat actual, és la que ofereix una xarxa de major 
potència, i per tant també amb una major capacitat per acollir aquests usos més intensius. 

 
Alternativa 2 i 3, diferenciant les zones d’aparcament 

 

La xarxa de camins i vials interiors definida tant en l’alternativa 2 com la 3, és molt més feble en l’àmbit de restauració del 
bosc de ribera, i de les zones de transició. Té especial rellevància la incompatibilitat d’aquesta xarxa en la proposta que 
recorre l’espai de ribera, de connectivitat, incompatible amb els usos sol·licitats. 

La pèrdua d’espais receptors per aquestes activitats no hauria de comportar pressions excessives per aquestes. Les avingudes 
principals de la Devesa tenen dimensions en secció molt importants, amb longituds també considerables, equivalents a 
avingudes principals d’importants ciutats com el Passeig de Gràcia de Barcelona 
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Tot i les dimensions, això podrà comportar una certa competència per l’espai, generant possiblement una certa contenció en 
el seu consum. No hauria de comportar majors pressions sobre els espais arbrats, malgrat actualment, tot i les restriccions 
mínimes, ja es produeix. 

Els grans esdevenimentsEls grans esdevenimentsEls grans esdevenimentsEls grans esdeveniments    

Respecte als esdeveniments de gran format, com les fires de Sant Narcís, amb una periodicitat anual, generen una gran 
pressió durant el termini en què es produeixen, i sol·liciten també una gran ocupació, superior a la dels mercats setmanals. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, no hauria de tenir sentit que aquests esdeveniments, tot i ser molt importants, 
condicionessin l’ús del parc durant la resta de l’any. És a dir, que també fossin presents quan no hi són. 

Els espais compatibles són espais buits, suportant una intensitat d’ús inferior, i poden ser prats, zones de sauló, o fins i tot 
espais arbrats, molt desenvolupats per a usos complementaris. De fet doncs, a la xarxa d’avingudes principal de la Devesa s’hi 
associen altres espais. 

Les diferents propostes generen espais permanents amb aquestes característiques i amb diferents solucions. Alhora, la gestió 
de l’arbrat, i especialment les estratègies de regeneració, poden també proveir d’aquestes superfícies en llocs ara arbrats en 
qualsevol de les alternatives proposades. Aquest aspecte es desenvolupa en l’apartat de gestió. 

Així, per a cada una de les alternatives hi hauria espais estables, generalment de prat i sauló, més zones d’arbrat, la 
disponibilitat dels quals estarà en funció de la gestió: 

 

    

 

    

 

    

 

L’alternativa 3 és la que presenta una major flexibilitat per acollir grans esdeveniments, mantenint la possibilitat d’ocupar 
espais arbrats en funció dels usos i de la seva gestió. 

De les tres alternatives, la 2, que potencia els sistemes naturals, és la que ofereix menor flexibilitat, deixant la possibilitat 
d’acollir aquests grans esdeveniments a la gestió de les illes interiors d’arbrat. 

L’alternativa 1 mantindria la situació actual, condicionada també a la gestió de l’arbrat. 

L’ús quotidiàL’ús quotidiàL’ús quotidiàL’ús quotidià    

Finalment, l’ús quotidià ve condicionat pels usos de gran format, ja sigui el mercat, o altres esdeveniments; i per altra banda, 
per la monumentalitat de l’arbrat de la Devesa i les dimensions generals dels seus recorreguts. Llevat dels espais de límit, la 
Devesa és un àmbit amb un cert caràcter inhòspit i monòton, sense ritmes, amb una escala agressiva per els usos quotidians. 

En general, fora dels grans esdeveniments, els ciutadans utilitzen els espais de límit, entre l’arbrat i els escassos buits, 
principalment el camp de Mart i els àmbits perimetrals de contacte amb la ciutat. 

Les avingudes són espais de pas, on sovint es pot observar com el vianant camina pel límit amb l’arbrat, evitant els espais 
centrals, que buits són immensos. 

La uniformitat de l’arbrat i les seves dimensions no genera ritmes, fent que el passeig sigui monòton i accelerat, derivat de la 
magnitud de les alineacions principals. En definitiva, està fora d’escala. 

Les solucions són complexes, per l’interès de la monumentalitat de la Devesa, que li genera, si més no en el seu conjunt, el 
seu valor. En principi les propostes se centren en dos aspectes: 

• Generar espais amb una escala més acollidora. 

• Generar nous límits, nous ritmes i nous buits. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, es poden generar a partir d’espais permanents o des de la gestió, que ha de 
permetre el rejoveniment i pervivència de la Devesa. 

Són espais abastables: 

• Itineraris definits que travessen els espais de bosc de ribera en l’alternativa 1, i les zones de transició en 
l’alternativa 3. En el cas dels primers, las magnitud de la proposta de restauració de la ribera de Ter pot comportar 
també la generació d’un espai fora d’escala. Serà doncs important dotar-lo mínimament, i de forma compatible amb la 
seva protecció, per tal de generar punts de referència, i espais per evitar la uniformitat i monotonia. 

• Els prats de transició, especialment en l’alternativa 3, que multipliquen els límits entre bosc i el propi prat, amb 
dimensions abastables. Cada espai pot acollir diferents activitats, i cada activitat genera un espai. 

• Els buits que es puguin generar en la gestió de l’arbrat. 
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Tots aquells elements que generin diversitat, límits i ritmes faran més acollidora la Devesa en el seu ús quotidià, fent-la 
accessible i apropant-la a la ciutat. 

En aquest sentit, en funció de la gestió de l’arbrat, totes les alternatives proposades poden proposar aquests nous espais. De 
totes elles, però, és l’alternativa 3 la que les proposa d’una forma més estructural i estable. 

7.2.37.2.37.2.37.2.3 Renovació de la DevesaRenovació de la DevesaRenovació de la DevesaRenovació de la Devesa    

Molts dels valors que s’atribueixen a la Devesa parteixen del seu caràcter històric, monumental, quant a l’arbrat, romàntic, etc. 
Aquests valors se sustenten bàsicament sobre una estructura de parc clàssica, amb unes alineacions d’arbrat imponents, amb 
alçades de fins a 55 metres, i amb unes illetes interiors que al llarg dels anys han anat incorporant diverses intervencions i 
usos. Aquestes intervencions han anat introduint elements diversos, de diferents etapes i estils, buidant i omplint espais, 
sense alterar però l’estructura bàsica i el seu caràcter. 

 

  

 

Contràriament, l’arbrat, amb una gestió de manteniment certament complexa i costosa, s’ha anat desenvolupant més i més, 
envellint-se. Derivat de les podes de manteniment, i especialment altres podes més intensives que hagin pogut provocar 
debilitats estructurals en els arbres, hi ha purgues de brancatge que poden comportar en determinats moments un cert perill. 

Malgrat la monumentalitat de l’arbrat, la seva renovació és necessària, especialment en les illes interiors, i en certa manera 
també en les alineacions de les avingudes. 

Per altra banda, no és possible plantejar sistemes de reposició peu a peu de forma generalitzada, substituint, ja sigui en illetes 
interiors o en avingudes, aquells arbres malalts o malmesos, amb estructures poc segures. Qualsevol reposició puntual 
fracassarà, generant arbres dominats per la competència d’un estrat molt frondós de gran alçada que impedeix la regeneració 
peu a peu. 

Per tant, sembla com a única opció possible per aquesta regeneració, estratègies de gestió pròpies de devesa, de bosc 
regular, i per tant fer tallades a matarrasa de prou superfície per a permetre l’entrada de llum i garantir la viabilitat de la 
reposició. De l’observació de la fotografia aèria de l’any 1956 es pot veure que aquesta és la pràctica que es portava a terme, 
reposant les illes interiors en el seu conjunt, i mantenint les alineacions amb l’arbrat original.  

Amb la comparació amb la fotografia actual es pot deduir que en els últims 60 anys no s’ha produït cap renovació d’arbrat en 
parcel·la, llevat de peus puntuals, que en general han fracassat.  

El torn de tallada d’una devesa, de pollancres o plàtans, que són espècies de creixement ràpid, està al voltant de 20 anys, 
mentre que plantacions mixtes amb cirerer, noguera i freixes, més nobles, poden estar entre 40 i 50 anys. 

Ens trobem, doncs, davant d’una situació molt complexa de gestió, amb la necessitat de prendre decisions amb efectes a 
mig-llarg termini. Partim d’una devesa envellida, amb un gran desenvolupament que li confereix un gran valor, però que 

alhora l’empobreix, mantenint un paisatge monòton, fora d’escala, i inhòspit pel seu ús quotidià. Alhora, el manteniment d’un 
arbrat d’aquestes característiques cada cop és més costós, demanant podes d’aclarida i sanitàries, per evitar purgues de 
brancatge de grans dimensions perilloses en un entorn urbà. 

Per altra banda, l’arbrat de gran port és un valor en si mateix, i la seva tallada és traumàtica. 

Finalment, cal mantenir l’estructura de devesa, com element definidor del paisatge, i que dona caràcter al parc. 

En resum, es planteja una estratègia de reposició, afectant inicialment als interiors d’illa, deixant en un segon terme les 
avingudes, que podrien plantejar en coherència amb la primera sistemes diferenciats, possiblement mantenint els peus 
actuals, o en algun cas reposicions peu a peu, seguint el ritmes definits en les illetes interiors. 

Per a definir la gestió, es planteja la Devesa com un successió d’espais buits i plens, parcel·les d’arbrat desenvolupat, arbrat 
en creixement, o zones tallades sense arbrat, prèvies a la reposició. 

 

 

 

 

 

Es planteja, doncs, una parcel·lació a terços, on cada illa interior es parteix en tres parcel·les, on hi conviuran els tres estadis 
bàsics. Per tal de no coincidir espacialment en parcel·les contigües estadis iguals de diferents sèries, es proposa la següent 
seqüencia: 
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Resultat d’aquesta estratègia resultaria el següent esquema: 

 

             

 

Aplicant subetapes a cada un dels estadis bàsics, la proposta agafa més matisos, amb l’objectiu que generi una lectura 
unitària i estable, de devesa, al llarg del temps. 

 

 

 

7.2.47.2.47.2.47.2.4 Risc d’inundacióRisc d’inundacióRisc d’inundacióRisc d’inundació    

Tal com s’ha exposat, la Devesa acull les proteccions front avingudes del riu Ter, que han conformat els actuals límits i façana 
de la ciutat amb el riu. 

El canvi de relacions proposats, l’ampliació dels sistemes naturals, tant del bosc de ribera, com dels espais de transició, han 
de garantir o millorar en tots les casos aquesta protecció front a les avingudes del riu Ter, i garantir les condicions de desguàs 
de l’Onyar, també en els casos d’avinguda, a través d’aquestes proteccions. 

Totes aquelles propostes que comporten la millora de les condicions de connectivitat, i per tant les alternatives 2 i 3, 
comporten la millora del comportament hidràulic del riu Ter, incrementant la seva capacitat de desguàs.  

Resoldre o millorar del condicions de desguàs de l’Onyar és garantir una permeabilitat unidireccional (permetent el pas de 
l’aigua, de l’Onyar al Ter, però no el seu retorn del Ter a l’Onyar) de la nova mota de terres de protecció, en substitució de mur 
actual. La resolució d’aquesta situació és estrictament tècnica, i no genera importants actuacions que puguin tenir efectes 
ambientals o increments de riscos en totes les alternatives generades. 

 

 
Risc d’inundabilitat respecte el riu Ter en la nova situació 

Contràriament, la formació del marlet de terres nou de contenció de l’avinguda pot comportar efectes ambientals significatius, 
si bé temporals: 

• Possibles efectes indirectes sobre la xarxa natura 2000, per les importants actuacions en el seu límit, tot i que les solucions 
plantejades milloren substancialment les condicions actuals. 

S’hauran de preveure mesures de prevenció per evitar les molèsties en períodes sensibles, a més d’evitar qualsevol desbordament en 
l’execució de les obres associades. 

• Importants moviments de terres per configurar el marlet de protecció, on són necessaris al voltant de 70.000 m3 de terraplè, 
per 33.000 m3 de desmunt, i per tant hi ha una certa descompensació. 

• Finalment, l’afecció a un gran nombre de peus d’arbre, fonamentalment plàtans (Platanus hispànica), amb un format de 
Devesa. 
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Aquest també serà un efecte temporal, donat que la proposta reposa amb escreix l’arbrat afectat, amb una major varietat d’espècies, 
més adaptades a les condicions del lloc, i pròpies dels sistemes naturals que es volen reconstruir. 

 

 
Marge naturalitzat del riu Ter 

8. 8. 8. 8.  PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    

Així, des de tots els aspectes tractats, sembla que l’alternativa 3, malgrat proposa la solució menys conservadora, és la que 
aporta una major flexibilitat als diferents usos que avui suporta la Devesa, dóna resposta a les necessitats de millorar les 
condicions de connectivitat en el límit del Ter, i permet el pas no només de l’aigua, sinó dels sistemes naturals que 
l’acompanyen, i en general ho fa mantenint el caràcter de Devesa, i l’estructura històrica de parc. 

 

 

 

Aquesta proposta de zonificació ha d’anar complementada, quant a la seva definició, pels usos previstos en cada una de les 
parts, segons el seu caràcter i la gestió que s’hi portarà a terme, per a garantir la seva pervivència. 

Es proposa una zonificació detallada, quant a tipologia d’àmbits, els quals podran tenir un reflex en la qualificació urbanística 
de forma unitària o agrupats en àmbits més extensos. Aquests són: 

• La ribera del Ter 

• Plantacions de transició 

• Prats de transició 

• Camp de Mart 

• Interiors d’Illa 

• Avingudes i passejos 

• Equipaments 

• Aparcaments i sistema viari 

Per a cada un d’ells es defineix quin és el seu objectiu, els usos estables que ha d’acollir, els usos esporàdics, i amb quina 
intensitat. 



33 

 

 

ÀmbitÀmbitÀmbitÀmbit    ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    UsoUsoUsoUsos permanentss permanentss permanentss permanents    Usos esporàdicsUsos esporàdicsUsos esporàdicsUsos esporàdics    

 

RIBERA DEL TER 

 

El seu objectiu és la millora de les condicions de connectivitat 
ecològica del riu Ter al seu pas per Girona, i millora de la 
biodiversitat en l’espai urbà. 

Es preveu la implantació de vegetació de ribera, amb espècies 
pròpies d’aquests entorn, tant a nivell d’estrat arbori com arbustiu. 

En general seran masses forestals impenetrables, llevat dels corriols 
previstos. 

Els usos han de fer compatible el caràcter d’espai natural dels seus límits amb 
el de parc urbà. 

Es preveuran corriols i camins que permetin el passeig, els esports lligats a 
aquest camins, com córrer, bicicleta, patins. 

El mobiliari serà puntual, en determinats punts d’encreuament de camins o 
espais singulars, els quals podran acollir algun tipus d’edificació lligada a 
aquests usos i a la informació i observació de la natura. 

Es preveu il·luminació únicament en el seu perímetre i en els vials principals 
que els travessin, en sentit Fontajau, per tal d’assegurar la seguretat i el paper 
d’espai natural que se’ls hi vol donar. 

S’ha de preveure que és una zona inundable, i per tant tots els elements fixos, 
com petites edificacions, mobiliari i enllumenat, han de situar-se entre la Q100 i 
la Q500 

No podran acollir altres usos esporàdics diferents dels 
definits, llevat d’aquells relacionats directament com 
curses o petites concentracions lligades a l’educació 
ambiental i al lleure. 

 

PLANTACIONS DE TRANSICIÓ El seu objectiu és establir una franja de transició entre l’espai de 
protecció i el parc urbà, a més de permetre absorbir el desnivell 
generat des de la mota de protecció front inundacions i el parc. 

Es preveu la implantació en masses regulars de vegetació pròpia de 
ribera, sense sotabosc, o també disposat en franges seguint les 
plantacions. 

Seran masses forestals accessibles, ja sigui a través de camins, en 
format de devesa. 

La cobertura del sòl serà preferentment prats. 

Els usos seran els propis d’un parc urbà. 

Es preveuran corriols i camins que permetin el passeig, els esports lligats a 
aquest camins, com córrer, bicicleta, patins. 

El mobiliari es situarà en els límits i punts d’encreuament de camins o espais 
singulars els quals podran acollir algun tipus d’edificació lligada a aquests 
usos. 

Donades les característiques de pendent del terreny, i la 
cobertura arbòria, no podran acollir altres usos esporàdics 
diferents dels definits, llevat d’aquells relacionats 
directament com curses o petites concentracions lligades 
a l’educació ambiental i al lleure. 

 
 

PRATS DE TRANSICIO Complementa la zona de transició definida per les plantacions 
accentuant el seu caràcter de parc urbà i per tant també la seva 
capacitat de càrrega en relació a la intensitat d’usos. 

Es preveu la implantació d’un prat amb un nivell de manteniment 
ajustat a aquest caràcter de prat extensiu. 

També seran possibles explanades, amb pendents inferiors al 2% 
lliures de vegetació per acollir usos més intensius 

Els usos seran els propis d’un parc urbà. 

Es preveuran corriols i camins que permetin el passeig, els esports lligats a 
aquest camins, com córrer, bicicleta, patins, malgrat que l’us d’aquests espais 
serà extensiu, i per tant accessible en tota la seva superfície. 

El mobiliari fix es situarà preferentment en els seus límits i punts d’encreuament 
de camins o espais singulars els quals podran acollir algun tipus d’edificació. 

Són fonamentalment espais lliures extensius. 

Podrà acollir de forma esporàdica esdeveniments de gran 
format, complementant altres superfícies del parc amb una 
major capacitat de càrrega. 

En cap cas es preveuen instal·lacions fixes lligades a 
aquests usos esporàdics llevat de en els seus límits, on es 
podran situar serveis a aquests grans esdeveniments 
associats a la Devesa. 

 

CAMP DE MART Es part de l’estructura del Parc de la Devesa tradicional, el qual amb 
els anys ha estat receptor de diverses instal·lacions de caràcter fix, 
principalment equipaments, quedant avui lliure aproximadament la 
meitat de la seva superfície. 

És un espai lliure extensiu. 

Es preveu el manteniment d’un prat amb un nivell de manteniment 
ajustat a aquest caràcter de prat extensiu. 

Els usos seran els propis d’un parc urbà. 

No es preveuran corriols ni camins, l’us d’aquest espais serà extensiu, i per tant 
accessible en tota la seva superfície. 

El mobiliari, si s’escau,  fix es situarà en els seus límits preferentment, en els 
àmbits d’avingudes interiors que el confinen. 

És fonamentalment un espai lliure extensiu 

Podrà acollir de forma esporàdica esdeveniments de gran 
format, complementant altres superfícies del parc amb una 
major capacitat de càrrega. 

En cap cas es preveuen instal·lacions fixes lligades a 
aquests usos esporàdics. 
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ÀmbitÀmbitÀmbitÀmbit    ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    UsoUsoUsoUsos permanentss permanentss permanentss permanents    Usos esporàdicsUsos esporàdicsUsos esporàdicsUsos esporàdics    

 
 

INTERIOR D’ILLA És part de l’estructura del Parc de la Devesa tradicional, cobert de les 
plantacions de plàtan que han donat caràcter a la Devesa. 

L’objectiu es mantenir les plantacions regulars de plataners, 
introduint també la gestió de Devesa, permetent generar a partir 
d’aquesta lectura unitària de devesa, un certs ritmes en el parc, que li 
donin escala, i alhora permetin un major ús d’aquests espais, per les 
activitats quotidianes avui inaccessibles. L’objectiu de gestió també 
te per objectiu fonamental és rejovenir l’arbrat progressivament, i a 
partir d’ara mantenir-lo amb els ritmes de tallada previstos en uns 
estat saludable 

Els usos seran els propis d’un parc urbà. 

Es preveuran corriols i camins que permetin el passeig, els esports lligats a 
aquest camins, com córrer, bicicleta, patins, malgrat que l’ús d’aquests espais 
serà extensiu, i per tant accessible en tota la seva superfície. 

El mobiliari fix, si s’escau, es situarà en els seus límits, o seguint els itineraris 
que es puguin preveure, preferentment en el límit de les parcel·les de gestió. 

Donat que la gestió generarà tres tipologies de cobertures: 

- Prats 

- Parcel·les joves, on podrà estar limitat l’accés durant un cert període, fins 
a aconseguir un arbrat amb certa mida. 

- Plantacions madures. 

Els cicles d’aquest estadis per a cada un d’ells estarà al voltant de 12-15 anys. 
Per tant són espais òptims per acollir activitats de gran format amb certa 
regularitat, o acollir activitats amb una certa infraestructura, com camps de 
futbol, hípica, especialment en aquells espais que quedaran lliures. 

No s’haurien de preveure instal·lacions fixes lligades als  
usos esporàdics, llevats dels seus límits. 

Aquests instal·lacions haurien d’estar associades, malgrat 
puguin penetrar en aquest espais, als passejos o 
avingudes. 

 

AVINGUDES I PLACES Es part de l’estructura del Parc de la Devesa tradicional. 

L’objectiu és dotar d’urbanització aquests espais per a permetre 
acollir els usos més intensius del parc, alhora dotar-los d’escala per 
a fer-los més acollidors per als usos quotidians- 

La protecció i gestió de l’arbrat en les avingudes és un dels aspectes 
claus. L’objectiu serà el seu manteniment com arbrat monumental, i 
seguint els ritmes de les illes interiors, reposar peu a peu aquells que 
estiguin malalts o malmesos. 

Acolliran els usos més intensius del parc, i seran els principals eixos d’activitat, 
pel mercat setmanal, i es festes de Sant Narcís. 

El mobiliari fix, si s’escau, es situarà en els seus límits, o els que defineixin els 
projectes d’urbanització en coherència a l’ordenació de les activitats que acull. 

No es permetrà el trànsit de vehicles, ni l’aparcament. 

En el gàlib entre alineacions d’arbrat estaran lliures d’edificació. Aquestes 
estaran sempre lligades a l’activitat del parc, i preferentment amb la façana 
alineada amb el límit exterior de l’avinguda 

Esporàdicament es podrà permetre el trànsit de vehicles, i 
l’aparcament, delimitat per a cada una de les activitats que 
es desenvolupin. 

 

EQUIPAMENTS Inclou els àmbits d’equipaments firals, i altres en l’àmbit del Camp 
de Mart. 

L’objectiu és delimitar aquests àmbits desenvolupats en l’interior de 
la Devesa, establint uns límits que els confinin i permetin un nivell 
d’urbanització coherent amb els usos que s’hi desenvolupin. 

Els usos principals seran d’equipament, d’escala de ciutat, com el firal o altres 
vinculats al parc. 

No es preveuen altres usos temporals o esporàdics 

 

APARCAMENTS I SISTEMA VIARI Inclou la vialitat i els aparcaments que delimiten la Devesa, i que 
donen servei tant al parc com a la ciutat, especialment en el cas dels 
aparcaments 

Els usos principals seran els d’aparcament, i sistema viari. 

Aquest segon haurà d’evitar esdevenir una barrera entre la ciutat i la Devesa, 
com es dóna en certa manera actualment. 

Comportarà estudis específics, juntament amb els aparcaments, per a permetre 
aquesta accessibilitat entre la ciutat i el parc 

Poden tenir un paper complementari als usos esporàdics 
per a grans esdeveniments, que ja es ve donant a 
l’actualitat 
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9. 9. 9. 9.  TRÀMIT I CONCLUSIONSTRÀMIT I CONCLUSIONSTRÀMIT I CONCLUSIONSTRÀMIT I CONCLUSIONS    

9.19.19.19.1 TRÀMITTRÀMITTRÀMITTRÀMIT    

El present document, Informe de Sostenibilitat Ambiental PreliminarInforme de Sostenibilitat Ambiental PreliminarInforme de Sostenibilitat Ambiental PreliminarInforme de Sostenibilitat Ambiental Preliminar, és el primer pas en el procediment d’avaluació 
ambiental. Aquest, juntament amb l’Avanç del Pla Especial, que s’acompanya, i sotmès a consulta, precedeix a la formulació 
del Document de ReferènciaDocument de ReferènciaDocument de ReferènciaDocument de Referència per part de l’administració ambiental, en aquest cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Un cop formulat el Document de referència, per part de l’administració ambiental, es formularà el PE, que inclourà, si s’escau, 
l’Informe de Sostenibilitat AmbientalInforme de Sostenibilitat AmbientalInforme de Sostenibilitat AmbientalInforme de Sostenibilitat Ambiental. 

En tots els casos, donades les febles implicacions ambientals del present planejament, es redactarà un Informe Ambiental, 
que acompanyarà el planejament fins a la seva aprovació definitiva. 

En tot cas, qualsevol dels documents ambientals, ja sigui ISA (si el tràmit segueix el tràmit d’avaluació ambiental) o IA, i un 
cop aprovats inicialment, es posaran a exposició pública. 

Amb les determinacions de l’exposició pública, i dels informes sectorials que correspongui, es portarà a terme la redacció 
definitiva del PE i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental o informe ambiental, segons correspongui. 

En el primer cas, d’avaluació ambiental, en el mateix moment es portarà a terme conjuntament amb l’òrgan ambiental la 
redacció de la Memòria AmbientalMemòria AmbientalMemòria AmbientalMemòria Ambiental. Aquesta acompanyarà el planejament per a la seva aprovació provisional.  

Finalitzat aquests procés es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 

9.29.29.29.2 CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    

Dels estudis preliminars realitzats, es pot concloure que el present PE millora les condicions ambientals de la Devesa, tant 
des d’un punt de vista de connectivitat ecològica, com de biodiversitat de l’espai urbà. 

La generació d’una franja de bosc de ribera, donant amplada al riu, la proposta de masses de transició, amb una major 
diversitat d’espècies i de límits, generarà sens dubte un espai més ric, tant des d’una lectura ecològica i territorial, com de 
millora de l’espai urbà, complint doncs amb els objectius que se li requereixen. 

Aquesta proposta es deriva tant de la millora d’aspectes estructurals com de gestió. En aquest segon cas, té també un reflex 
en l’ordenació, amb l’objectiu de garantir, a través de la renovació, un paisatge estable i de qualitat en aquest espai urbà, 
integrant sistemes de gestió tradicionals propis de devesa. 

El present document també concreta els efectes ambientals derivats de la situació i resolts en el nova proposta d’ordenació, la 
qual portarà associats per a la seva consolidació, certs efectes ambientals derivats de la tala d’arbrat, dels importants 
moviments de terres per a la nova protecció, més estesa, front al riu Ter, i la possibilitat d’afectar temporalment les comunitats 
vegetals i la fauna en els límits del parc, inclosos en XN2000. 

Aquests efectes són temporals, i reversibles, i han de permetre arribar, en un termini de temps no immediat, a una proposta 
que millora també des d’un punt de vista ambiental la situació actual. 
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