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I. MEMÒRIA 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  HHIISSTTÒÒRRIICCAA  AALL  PPLLAA  EESSPPEECCIIAALL  

Girona se situa a l’oest de les Gavarres, en una posició de mirador de la plana formada pels rius Ter, 
Onyar, Güell i Galligants. La seva situació en l’eix mediterrani cap a Europa posa de relleu la importància 
de les comunicacions en el seu creixement al llarg de la història (des de l’antiga Via Augusta romana fins 
als actuals sistemes: aeroport, autopista, TGV). 

No es pot entendre la Devesa actual i fer-ne una projecció futura, sense conèixer prèviament la seva 
història. Al marge de recollir-se en l’Annex del document ”Evolució històrica de la Devesa” s’apunten els 
trets principals: 

o Sòls de propietat reial, inicialment era un espai de terrenys sorrencs, formats per la sedimentació 
dels materials transportats pels rius Ter, Onyar, Güell i Galligants, atesa la seva situació en la 
confluència dels rius. 

o Al llarg dels segles XV i XVI aquests sòls, producte de l’aportació contínua d’al·luvions, són cedits 
a la ciutat i es procedeix a la plantació de pollancres i àlbers, per protegir la ciutat de les 
avingudes dels rius i també per preparar defenses militars. 

o Segle XVII: Construcció de la Lluneta de Bournonville, primera línia de defensa establerta en 
l’àmbit de La Devesa. 

o 1733: Primer projecte d’un parc d’ordenació radial, amb plantacions de pollancre negre, pollancre 
blanc i salzes. 

o Segle XVI al 1859: Successives plantacions i tales de pollancres i àlbers. Al 1777 un inventari hi 
comptava 8700 arbres (pollancres), entre els quals no hi havia cap plàtan.  

o 1859-60: Projecte Martí Sureda Deulovol. 

o 1900-1950: Època més reeixida de la Devesa com a indret de trobada i esbarjo de la ciutat.  

o 1943: La Devesa és declarada Jardí Artístic Nacional.  

L’estructura principal de l’actual Devesa respon quasi totalment al projecte realitzat entre els anys 1859-
1860 per Martí Sureda Deulovol, malgrat que hi ha hagut posteriors projectes, estudis i intervencions que 
han anat configurant l’espai fins als nostres dies: 

o 1960: Modificació de la porta d’accés, per a la construcció del restaurant La Rosaleda. 

o 1960: Ocupació del Camp de Mart per la piscina municipal, l’estadi d’atletisme del GEIEG, les 
pistes d’hípica, la plaça de braus i el pavelló d’esports. 

o 1963: Inauguració de la carretera N-II. 

o 1968: Desviació del riu Güell. 

o 1973: Creació del viaducte del tren convencional. 

o 1987: Aprovació del Pla Especial de la Devesa, redactat pels arquitectes Llistosella i 
Montsalvatge, resultat d’un concurs d’idees convocat per l’ajuntament, que preveia la desaparició 
de les ocupacions, proposava la creació d’eixos per a vianants, el creixement de zones 
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assolellades, la connexió cap al nord travessant el riu. Tot i que no es va arribar a materialitzar,  va 
permetre la construcció de la Fira i l’Auditori-Palau de Congressos. 

A banda de les intervencions projectades i executades, el debat al voltant de la Devesa ha estat constant 
des de la seva creació com a Parc. S’apunten una mostra d’idees i projectes no realitzats: 

o 1880: L’alcalde Emili Grahit volia completar els quadres centrals i fer el parc més gran, fins arribar 
al Ter: ”espacio para grutas, lagos, bosques, fuentes, cascadas y demás adornos con que se 
embellecen estos lugares”. 

o 1921: L’Arquitecte Rafael Masó, regidor de l’ajuntament, escriu com veu la Devesa i com creu que 
hauria de ser: “bells seients, escaient il·luminació, apropiada cloenda vegetal... bordoners de flors, 
jocs d’aigua...”. 

o 1926: El regidor Manuel Xiberta va voler-hi instal·lar una biblioteca a l’aire lliure. 

o 1935: L’arquitecte Ricard Giralt volia introduir-hi un estany rectangular per petites embarcacions. 

o 1974: La regidora Anna Ensesa va encarregar un projecte a l’arquitecte paisatgista Wilhelm 
Narberhaus: “estany circular, biblioteca a l’aire lliure, fonts lluminoses, pèrgoles, teatre amb 
grades i teló de xiprés, torre panoràmica per contemplar des de dalt de l’arbreda”. 

o 1979: Creació de la Comissió d’Ordenació de la Devesa, que proposava “l’eliminació del que 
s’havia afegit al parc, per retornar-lo a la seva puresa vegetal”. 

1.1 ANTECEDENTS URBANÍSTICS DEL PLA ESPECIAL 

 1943: es declara la Devesa Jardí Artístic Nacional a l’empara de la llei del “Tesoro 
Artístico”. 

 1981: aprovades definitivament les Normes Subsidiàries el 3 de juliol del 1981 que 
qualificaven el parc de la Devesa com a Clau 4 “Deveses”.  

 1983: l’ajuntament de Girona convoca un concurs d’idees per l’ordenació del parc de la 
Devesa.  

 1996: la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprova 
definitivament el Pla especial de la Devesa. 

 1994 el Pla General delimita la Devesa i l’engloba en el Pla de Millora Urbana Devesa. 

 2002: aprovat  definitivament l’actual Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona en 
data 28 de febrer de 2002 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
3654, d’11 de juny de 2002. El planejament va qualificar el parc de la Devesa com a C.1 
(sistema de places, parcs i jardins urbans).   

La disposició final primera de les normes urbanístiques recull la relació del planejament derivat que 
no s’ha executat totalment i el contingut del qual continua vigent en tot allò que no contradigui les 
determinacions del Pla. En la relació no apareix el Pla especial de la Devesa que, d’acord amb la 
disposició final segona, quedava derogat, deixant sense efecte, doncs, el Pla especial del 1994 i el 
parc quedava protegit com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). 
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 2006: s’aprova la modificació puntual dels articles 145 i 149 del PGOU de Girona, que 
proposa recollir les edificacions existents dins el C.1 (sistema de parcs, places i jardins 
urbans). 

 2010: El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió del 14 de desembre de 2010, va votar 
l'aprovació definitiva del pla d'usos i gestió del Parc de la Devesa de Girona, així com el 
seu reglament d'usos que no té la consideració d’una figura de planejament urbanístic. 

1.2  CONTEXT ACTUAL DEL PLA ESPECIAL 

L’interès ciutadà en l’adequada gestió de la Devesa, definida pel PGOU del 2002 com un sistema de 
places, parcs i jardins urbans de la ciutat, es materialitza en una moció aprovada per unanimitat en 
sessió plenària del  14 de novembre de 2011. 

La moció té per objecte la creació dels instruments necessaris, tant per la conservació de l’espai, com 
també l’optimització dels valors ambientals, culturals, pedagògics i recreatius que li retornin el caràcter 
d’espai central del lleure de la ciutadania. I concretament estableix el següent: 

 Que es modifiqui el PGOU per tal d’impedir qualsevol nou desenvolupament urbanístic a la 
Devesa, ja sigui per a usos esportius o d’altre tipus, i que per tant s’hi descarti 
definitivament la construcció d'un pavelló esportiu; 

 Que s'iniciïn els tràmits per desenvolupar un Pla Especial per a gestionar la Devesa i dotar-
la dels instruments necessaris per a garantir-ne la conservació i optimitzar-ne els valors 
ambientals, culturals, pedagògics i recreatius que aporta a la ciutat. 

Com a conseqüència de la moció aprovada, es tramita la modificació número 44 del text refós del 
PGOU per la Delimitació del Pla Especial de la Devesa, que aprova definitivament la Comissió 
D’Urbanisme de Girona el 07/06/2012 i es publica al DOGC núm.6213 del 14/09/2012. 

Amb posterioritat s'ha iniciat la tramitació de la MPGOU 67 per ajustar l'àmbit del pla especial, que es 
tramita en paral·lel al pas següent, que duu a la redacció i tramitació del present Pla Especial de la 
Devesa, amb la voluntat de posar en valor el parc existent, partint de la seva estructura històrica, 
estudiant detingudament quins factors l’han dut a la configuració actual i identificant els aspectes que 
caldrà potenciar, qüestionar o modificar. 

22..  NNAATTUURRAALLEESSAA,,  OOBBJJEECCTTEE  II  AABBAASSTT  DDEELL  PPLLAA  EESSPPEECCIIAALL  

El present document té la consideració de Pla Especial Urbanístic que dóna compliment a la moció 
aprovada per unanimitat al Ple del 14 de novembre de 2011 per l’adequada gestió del parc de La Devesa 
que permeti dotar-la dels instruments necessaris per a garantir-ne la conservació i optimitzar-ne els valors 
ambientals, culturals, pedagògics i recreatius que potencialment pot aportar a la ciutat. 

L’abast i determinacions mínimes del Pla Especial de la Devesa, (d’acord amb la modificació puntual 
número 44  del  text  refós del PGOU aprovada) seran la regulació general del conjunt de l’àmbit, en 
relació:  

o a la restauració de l’àrea donada la seva importància patrimonial,  

o als usos que s’hi desenvoluparan, especialment el de parc urbà,  

o a la seva importància ecològica-paisatgística 
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El seu desenvolupament en tant que pla especial urbanístic previst al planejament general pel 
desenvolupament urbanístic dels espais lliures públics està prevista a l’article 67.1.e de la LUC.  

El Pla Especial proposa un nou  diàleg entre el parc, la ciutat i el riu per a recuperar i posar en valor aquest 
gran espai verd i transformar-lo en un autèntic centre neuràlgic del lleure ciutadà. La Devesa forma part del 
sistema d’espais lliures de la ciutat on conflueixen, des del nord, tota la zona d’especial protecció que 
acompanya la sortida del Ter cap a Sarrià -contenint l’illa del Ter-  i des de l’oest, la successió de Deveses i 
Hortes de Salt, les Deveses d’en Bru i les Hortes de santa Eugènia; just travessant el Güell, les ribes del 
Ter.  Tot un sistema que acaba enllaçant amb l’espai natural de les Gavarres a través de l’Anella Verda que 
envolta la ciutat.  

El document incorpora l’Estudi Ambiental Estratègic (EAI)  d’acord amb l’establert a l’art. 6 de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

 El document també incorpora un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per analitzar i diagnosticar 
tant les circulacions actuals (rodades i de vianants) com les proposades dins  l’àmbit del parc i també al 
seu entorn. 

33..  CCOONNVVEENNIIÈÈNNCCIIAA  II  OOPPOORRTTUUNNIITTAATT..  

La conveniència i oportunitat del present pla especial urbanístic rau en donar compliment  a la “Moció per 
descartar la construcció d’un pavelló esportiu al Parc de la Devesa” aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Girona el 14 de novembre de 2011.   

L’aprovació d’aquesta moció comprometia el govern municipal a: 

o Modificar el PGOU per tal d’impedir qualsevol nou desenvolupament urbanístic a la Devesa, ja 
sigui per a usos esportius o d’altre tipus, i que per tant s’hi descarti definitivament la construcció 
d'un pavelló esportiu. 

o Iniciar els tràmits per desenvolupar un Pla Especial per a gestionar la Devesa i dotar-la dels 
instruments necessaris per a garantir-ne la conservació i optimitzar-ne els valors ambientals, 
culturals, pedagògics i recreatius que aporta a la ciutat. 

En data 7 de juny de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar definitivament la Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 44 per a la delimitació del Pla especial de la Devesa, 
que delimitava un àmbit de planejament de futur desenvolupament, que pogués estructurar una concepció 
global de la devesa, establint  criteris generals per diagnosticar i regular el funcionament i estat del parc. 

Al compliment de la moció s’afegeix la voluntat municipal d’intervenir en el Parc de la Devesa davant les 
necessitats que presenta en l’actualitat i invertir la degradació que presenta. 

44..  SSIITTUUAACCIIÓÓ  II  ÀÀMMBBIITT..  

L’àmbit delimitat en la modificació 44 del PGOU establia una superfície total de 416.274 m², corresponent 
al Parc de la Devesa i els espais d’entorn que enllacen el Parc tant amb els rius com amb la ciutat. 

No obstant, es tramita paral·lelament a aquest document la modificació número 67 del PGOU per l’ajust de 
límits i sistemes del pla especial Devesa (aprovat inicialment el 16 de gener de 2017). Aquesta modificació 
estableix els següents canvis en l’àmbit: 
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 En relació als espais fluvials, l’àmbit incorpora el passeig perimetral del riu Ter entre l’aiguabarreig amb 
el riu Güell i el riu Onyar, així com la vora del riu Onyar fins l’estrep del pont del ferrocarril. 

 En relació a la ciutat, l’àmbit incorpora els accessos al Parc des del carrer Caterina Albert, des de la 
Rotonda de la Devesa , des de la Rotonda del Rellotge, així com els carrers que donen façana com 
són el Passeig de la Devesa i bona part del carrer Güell. 

 I com a equipaments adjacents al parc s’ha cregut oportuna la incorporació de la  Fira i l’Auditori dins 
l’àmbit.  

El Pla especial incorpora en la delimitació de l’àmbit la diferenciació del que s’estableix entre: 

o Àmbit de protecció d’element inclòs dins l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya com 
a “Jardí Històric”(BCIN), que inclou els sis quadrilàters de plàtans al voltant d’una plaça ovalada i 
un altra circular i es completa amb l’esplanada del Camp de Mart, així com els passejos que els 
delimiten i la seva prolongació fins a la delimitació del bosc de ribera. La superfície d’aquest àmbit 
és de 281.001 m². 

o Àmbit d’entorn que inclou els sistemes d’equipaments i viari així com els sòls de bosc de ribera 
compresos des de la llera del riu fins la cota de protecció pel període de retorn de 500 anys (Q-
500). La superfície d’aquest àmbit és de 159.258 m². 

La superfície total de l’àmbit que es recull en la proposta de la MPGOU_67  és de 440.259 m2,  

 

55..  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓ  II  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓ..  

El present pla especial està promogut per l’Ajuntament de Girona, d’acord amb que s’estableix a l’art.icle 
78 del TRLU.  

La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix  la disposició 
addicional tretzena del DLEG 1/2010 text refós de la LUC. 

La seva tramitació queda regulada pels arts. 80 i 85 del DLEG 1/2010 text refós de la LUC. 

66..  MMAARRCC  UURRBBAANNÍÍSSTTIICC  II  LLEEGGAALL..  

6.1  LEGISLACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per el Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, i pel Decret legislatiu, d’àmbit 
autonòmic,  DL 1/2010 de 3  d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i el decret 
305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de  la Llei d’Urbanisme. La Llei d’Urbanisme 
ha estat modificada per la Llei 3/2012 i el reglament ha estat modificat pel decret 80/2009 de 19 de 
maig per l’establiment del règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 

6.2  LEGISLACIÓ MUNICIPAL 

En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla General d’Ordenació del 
Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 
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28 de febrer de 2002, i el seu text refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer 
de 2006, publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 

El Pla Especial de Conservació del Patrimoni de Girona, es va aprovar el 12 de setembre de l’any 1995, 
i queda recollit en el Pla General d’Ordenació Urbanística del Municipi vigent.  

El planejament que es desenvolupa és la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
número 44 per a la delimitació del Pla especial de la Devesa que va ser aprovada definitivament pel 
Conseller en data 7 de juny de 2012 i publicat en data 14 de setembre del mateix any al DOGC. 

6.3  LEGISLACIÓ SECTORIAL. 

Llei 8/2005 de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge 

Acord de govern 112/2006 de 5 de setembre pel qual s’aprova el document de directrius per a la gestió 
dels  espais de la Xarxa Natura 2000. 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació ambiental de plans i programes. 

La Planificació de l’Espai Fluvial de les Conques del Ter inclosa en la Directiva autonòmica del marc de 
l’aigua i que té per objecte la transposició la directiva europea 2000/60/CE del Parlament europeu i la 
definició del Pla hidrològic de Catalunya. 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer de servituds 
aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost i pel Reial Decret 297/2013 de 26 
d’abril. 

Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques establertes a 
l’aeroport de Girona-Costa Brava; Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de 
proposta de servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona.  

77..  AANNÀÀLLIISSII  AAMMBBIIEENNTTAALL  II  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

L’anàlisi territorial i ambiental assumeix la forma del territori com a principal criteri d’ordenació, entenent la 
Devesa com una peça més del sistema d’espais fluvials, i detectant els principals requeriments ambientals 
que permetran definir les propostes del Pla. 

7.1  ANÀLISI AMBIENTAL 

La diversitat biològica a la ciutat de Girona i rodalies es caracteritza per una important heterogeneïtat 
d’hàbitats i ambients. Dins el terme municipal, sumats als jardins i parcs de l’àmbit urbà, tenen especial 
relleu les formacions forestals, els espais fluvials i, en menor mesura els espais agrícoles.  

En el seu tram urbà, el riu esdevé una potent referència paisatgística i funcional, que vertebra places, 
parcs i jardins urbans de l’entorn. La Devesa forma part  d’aquest recorregut d’una banda, pels 
aspectes ecològics i, de l’altra, per la interrelació entre l’espai natural del riu i la ciutat construïda amb la 
mediació del parc.  

El Ter és l’eix d’un gran corredor de penetració dels sistemes naturals d’espais oberts al centre del 
sistema urbà de Girona. Tant la seva funció com el seu potencial ecològic estan reconeguts, en tant 
que incorporats dins la Xarxa Natura 2000 de l’espai LIC ”Riberes del Baix Ter”.  
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La Devesa també s’integra com a espai connector dins l’àmbit de l’Anella Verda de l’àrea urbana de 
Girona: 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. En el cas de la Devesa, l’Anella 
Verda connecta la Xarxa Natura 2000 de l’espai de les Riberes del Baix Ter amb la Xarxa Natura 2000 
del massís de Les Gavarres. 

El pas del Ter per la ciutat cobreix una zona humida prou ben conservada, que té una gran importància 
tant des del punt de vista ecològic com de l’educació ambiental. La vegetació fluvial però, és quasi 
testimonial per la presència del mur de contenció que es va construir com a protecció de les 
inundacions d’acord amb l’ACA.  Malgrat que se situa a la riba del Ter, la construcció de les defenses 
per protegir la ciutat de les inundacions fa que la relació entre els dos espais sigui escassa i, des del 
parc, no es percep el riu, encara que hom camini pel seu passeig més proper.  

Des del punt de vista de la biodiversitat i connectivitat ecològica, l'àmbit de la Devesa no presenta, 
llevat del marge del riu, un gran valor. Fins i tot  es tracta  d’un àmbit força empobrit amb una explotació 
forestal  monoespecífica i sense sotabosc. La connectivitat es redueix a una estreta franja al límit del riu 
Ter, a raó de la construcció del mur de protecció contra les avingudes, limitant els sistemes naturals a 
l'àmbit confinat de la seva defensa. Caldria millorar la connectivitat del riu, ampliant marges i generant 
espais de transició que permetin cobrir els buits estructurals i la diversitat del parc, potenciant-ne els 
usos naturals. 

Fins ben entrat el segle XIX, les plantacions d’arbres de la Devesa s’havien fet, ja sigui per a defensa 
enfront de les avingudes del Ter, o bé per obtenir fusta; però mai amb la concepció de parc públic. A 
partir d’aquest moment neix i es materialitza la idea de la Devesa com a parc públic: es realitzen les 
primeres plantacions de plàtans, s’obren carrers i jardins,... Per aquest motiu, el medi natural es troba 
totalment transformat per l’home, el qual n’ha modificat la topografia, i ha plantat  de forma massiva 
l’element essencial del parc, el plàtan.  

Als Jardins històrics de la Devesa (que ocupen dos dels sis quadrangles de l’estructura original del 
parc),  espai envoltat per un canal d’aigua, és el punt del parc on trobem altres espècies arbòries a 
banda dels plàtans, tals com palmeres, cedres, acàcies,... i arbustos, flors i plantes aquàtiques. Atesa 
la major separació entre els arbres, i la seva edat, és un espai amb major índex d’assolellament. 

Els interiors d’illes ocupades per plàtans en malla ortogonal estan habitades per vegetació espontània, 
que se sega i llaura periòdicament. Són plantes que viuen en penombra a causa de l’elevada densitat 
de plantació dels plàtans. 

Al nord-oest del parc i al sud del Camp de Mart hi ha les dues àrees ocupades per prats d’herba, que 
es reguen i seguen per a facilitar-ne l’ús per part dels usuaris. 

Respecte la topografia, la zona sud-est del parc és la més deprimida topogràficament, augmentant 
gradualment vers el nord-oest. El vial perimetral adjacent al mur de protecció del riu es troba a una cota 
superior respecte les àrees contigües. 

7.2  ANÀLISI PAISATGÍSTIC 

Els passeigs de plàtans, junt amb les sis illes ocupades per aquests, creen la plataneda (formada per 
més de 2.500 plàtans, Platanus hispanica, fruit de la hibridació de les dues varietats: orientalis i 
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occidentalis), que tenen cert valor principalment atesa la grandària i alçada que han aconseguit, i que 
determinen la fisonomia del parc actual.  

El conjunt de l’arbrat de la Devesa  (si bé cadascun dels arbres en si té un valor patrimonial relatiu) 
configura un parc urbà d’especial interès paisatgístic i patrimonial pel que fa a la seva morfologia, 
passeigs i distribució. Cal diferenciar d’una banda l’arbrat dels eixos, que estructuren el parc des de la 
seva creació, conformats per alineacions de plàtans i de  l’altra, els interiors d’illa que van ser plantats 
més tard. 

Aquesta extensa arbreda, -comparada per alguns amb una catedral gòtica-, canvia d'aspecte amb la 
llum solar depenent de l’hora del dia i de l'estació. Això comporta diferents sensacions i imatges que, 
en funció també dels usos que s'hi donen, fan del parc un espai multifuncional, fins i tot més enllà del 
que realment convindria per a poder garantir-ne la seva bona salut. 

 La seva edat és aproximadament de 150 anys, tenint en compte els exemplars més vells, que arriben a 
una alçada de 55 metres (en gran part a causa de la proximitat de plantació), fet que afavoreix la 
competència entre els diferents exemplars tot cercant l’assolellament. A causa de la seva edat i del 
marc de la plantació excessivament petit -pensat per plantacions d’explotacions forestals on es fan 
tales periòdiques-, els arbres de la Devesa no es poden desenvolupar amb normalitat. Alhora 
necessiten una especial atenció pel que fa la seva irrigació, ja que quan es va desviar el riu Güell i es 
van construir les defenses del Ter, el nivell freàtic que els alimentava va canviar de cota limitant el seu 
accés natural a l’aigua. 

Per tot això, i afegint-hi els múltiples usos que s’hi duen a terme sense cap mena de sensibilitat i 
respecte a les necessitats de l’arbrat, són exemplars que han estat maltractats durant molt temps, fet 
que ha contribuït a debilitar-los i a patir, en conseqüència, moltes malalties. Les condicions generals 
dels elements vegetals de la Devesa presenten unes condicions diverses en funció de l’àmbit que 
ocupen, i que estan molt relacionades amb l’impacte continuat de les activitats que acull el parc.  

Conscient d’aquesta problemàtica, l'any 1975 l’Ajuntament va engegar el primer estudi de l'arbreda. 
Des d’aleshores s'han anat prenent diferents mesures per a la seva protecció i utilització, que tal i com 
es demostra per l’estat del conjunt, no han estat en cap cas suficients per garantir-ne la seva 
supervivència a llarg termini. 

A dia d’avui, la renovació de l’arbrat és inajornable, especialment en les illes interiors i també, en les 
alineacions de les avingudes. Oblidades les regeneradores tales periòdiques i, amb una gestió de 
manteniment complexa i costosa, els plàtans s'han anat deteriorant i envellint, amb els conseqüents 
riscos que això comporta per a la conservació del Parc i també pels visitants. 

7.3  INUNDABILITAT 

L’anàlisi de la inundabilitat de la Devesa és un factor determinant per la projecció del Parc, les seves 
proteccions i la defensa de la ciutat.  

La suma dels estudis sobre la inundabilitat en la zona de la Devesa realitzats per INUNCAT, el Pla d’
Espais Fluvials del Baix Ter i l’Ajuntament de Girona, constata que el pont de la Barca provoca un 
rabeig aigües amunt, que podria provocar un desbordament en aquest punt per l’avinguda de 
període de retorn de 500 anys. El mur de protecció del vial perimetral té una cota de coronació pocs 
centímetres superior al nivell màxim previst per la làmina d’aigua amb període de retorn de 500 anys, 
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pel que una eventual retirada d’aquest mur requeriria la seva substitució amb un element d’idèntica 
funció. 

Estudis recents de la Universitat Politècnica de Catalunya indiquen que, malgrat estar més allunyat de 
la Devesa que el Ter, el riu Onyar constituiria un risc real d’inundabilitat del Parc, atesa la capacitat, en 
diversos punts, inferior als 200 anys de període de retorn. Un cop l’aigua desbordés l’endegament 
del marge esquerre de l’Onyar, a partir de la placa Catalunya, la inundació avançaria fins el vial 
perimetral, que impediria l’accés al Ter, inundant la Devesa. 

A desgrat de l’escenari dibuixat, la inundabilitat més sovintejada de la Devesa es produeix per 
deficiències en el drenatge de sortida d’aigües del parc, sovint per obturació de conductes i per l’
efecte de presa del vial perimetral. 

88..  AANNÀÀLLIISSII  UURRBBAANNÍÍSSTTIICC  

8.1  PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

L’àmbit del present pla especial està afectat per un seguit de plans, programes i projectes, que 
ordenen diferents àmbits del territori. S’enuncien les directrius principals d’aquests documents, en 
l’àmbit d’estudi: 

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 
És l’instrument per a fomentar una distribució equilibrada dels nivells de renta i d’implantació en el 
territori de les activitats econòmiques i residencials de les Comarques Gironines. Es va aprovar 
definitivament el 14 de setembre de 2010. L’àmbit del parc queda delimitat dins el sistema 
d’assentaments, com a àrea especialitzada d’espais lliures interns. 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA 
És l’instrument que defineix els objectius de planejament territorial per Girona i els 14 municipis que 
integren la seva àrea urbana. Es va aprovar definitivament el 29 de juliol de 2010.  

En el plànol d’ordenació “actuacions territorials estratègiques” s’inclou l’àmbit de La Devesa en 
l’actuació supramunicipal del parc fluvial del riu Ter, al seu pas per l’àmbit del sistema urbà de 
Girona. Cal la valorització com a dominis patrimonials culturals, naturals i paisatgístics d’aquests 
espais en els que es fonamenta bona part del model territorial proposat pel pla director urbanístic. 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE GIRONA 

CLAU A. SISTEMA VIARI. 

Recollida als articles 127 a 134 de les Normes Urbanístiques del text refós del PGOU de Girona. 
Aquesta clau està destinada a reforçar l’estructura central de cada barri i alhora ordenar la 
connexió peatonal entre ells i amb la xarxa d’espais lliures i equipaments locals i de caràcter 
general. 

Us dominant: comunicacions; trànsit rodat, peatonal i aparcament. 
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Clau B. SISTEMA FERROVIARI. 

El sistema ferroviari el formen aquells terrenys ocupats o reservats per a les línies de ferrocarril i les 
activitats directament o indirectament relacionades amb aquesta activitat com són les estacions i 
baixadors, els serveis complementaris i els tallers de neteja i reparació. 

Està regulat pels articles 135 a 139 del Text Refós del PGOU. 

CLAU C.1. SISTEMA DE PLACES, PARCS I JARDINS URBANS. 

Està regulat pels articles 144 a 149 del text refós del PGOU: 

Art. 144. Definició 
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. 

Art. 145. Tipus de places, parcs i jardins urbans. 
Aquest Pla General inclou tres categories, a part de la genèrica identificada amb la Clau C.1 

- Verd amb aprofitament de subsòl. Són aquells espais qualificats de sistemes de places, parcs i jardins 
urbans dins l’àmbit del qual es permet l’aprofitament del subsòl. 

Quan l’ús del subsòl és el d’aparcament, en els plànols d’ordenació del sòl urbà s’identifica amb la clau 
C.1.a per l’aparcament públic, clau C.1.ap per aquell verd amb aprofitament del subsòl on la titularitat de 
l’aparcament soterrat pot ser pública o privada. 

Quan la titularitat i l’ús del subsòl pugui ser privat i diferent al d’aparcament s’haurà de definir en 
normativa i identificar en els plànols d’ordenació amb la clau específica del tipus C.1-X, on la grafia 
darrera el guió identifica les condicions del subsòl. 

El destí dels subsòl d’altres usos s’haurà de fer d’acord a allò establert en l’article 35.2 de Compatibilitat 
entre sistemes urbanístics públics i qualificacions d’aprofitament privat del Decret legislatiu 1/2010, Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificada per la Llei 3/2012 (o normativa vigent substitutòria). 

- Espai lliure amb ús d’aparcament compatible. Són aquells espais qualificats de sistema de places, parcs 
i jardins urbans, en els quals s’ha de compatibilitzar l’ús d’aparcament amb la protecció dels espais. 

- S’identifica amb la Clau C.1.p en els plànols d’ordenació del sòl urbà. 

- Espai lliure de conservació. Són aquells espais qualificats de sistema de places, parcs i jardins urbans, 
en els quals s’ha de garantir el manteniment de la majoria de la massa boscosa existent. S’identifiquen 
amb la clau C1.b en els plànols d’ordenació del sòl urbà. 

 

Art. 146. Titularitat 
1. El sòl qualifica com a places, parcs i jardins urbans serà de titularitat pública. 

2. Es podrà admetre dissociació de domini entre el sòl i subsòl que quedarà degudament senyalitzat en el 
plànol de qualificació. Aquesta dissociació no s’admetrà als espais identificats amb la Clau C.1.b. 

3. El subsòl del sòl qualificat amb la Clau C.1.a serà de titularitat pública, amb l’explotació pública o privada 
mitjançant concessió administrativa. 

4. El subsòl del sòl qualifica amb la Clau C.1.ap pot ser de titularitat privada o pública. 
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5. En la resta de casos de sòl qualificat com a places, parcs i jardins urbans, amb aprofitament del subsòl 
de titularitat privada o pública i ús diferent al d’aparcament, es redactarà un planejament derivat que 
haurà de definir les condicions d’ús, rasants, servituds i obligacions de manteniment. 

Art. 147. Règim general 
En l’obtenció, finançament, ús i conservació dels parcs urbans, s’observaran els preceptes generals 
establerts en aquestes Normes o, si s’escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Parcial o Pla 
Especial. 

Art. 148. Condicions d’ús 
1. Ús dominant: lleure 

2. Usos compatibles: 

 Aquells usos i activitats que estiguin absolutament vinculats amb les funcions d’esbarjo, lleure i 
repòs dels veïns, tal com cultural o esportiu. 

 Podrà admetre’s temporalment i provisionalment la instal·lació de fires, circs i atraccions sempre i 
quan no malmetin els espais enjardinats. 

 S’admet l’ús d’aparcament, el de trànsit rodat  que no ocupin més del 10% de la superfície total de 
la plaça, parc o jardí. 

 S’admet l’ús d’aparcament en el subsòl només en aquells casos en què aquest Pla General ho ha 
previst d’acord amb l’article 146 d’aquestes Normes. 

3. Als espais identificats amb la Clau C.1.b, , s’admeten els usos compatibles d’acord amb l’apartat 2 
sempre i quan siguin activitats compatibles amb els objectius del parc i complementàries de l’ús 
d’esbarjo i lleure, i de protecció i promoció de la natura i el medi ambient i resti garantida la protecció 
dels valors a preservar. 

Art. 149. Condicions de l’ordenació i l’edificació 
1. S’hauran d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització propis per a l’ús a què es destinen i que 

són fonamentalment arbrat i jardineria, aigua i el mobiliari urbà corresponent. 

2. No s’admet cap tipus d’edificació excepte instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva i 
accessòries de jocs i esbarjo, culturals, educatives i de restauració, amb una ocupació total màxima que 
no ultrapassi el cinc per cent (5%) de la superfície de la plaça, parc o jardí urbà amb un màxim absolut 
de 4.500 m2. 

Les noves edificacions seran de planta baixa. 
No es permetran edificacions en aquelles àrees sensibles per la seva pendent, coberta forestal o proximitat 
del sistema hidrològic. 
El projecte d’edificació haurà d’incorporar la delimitació del sistema C.1 afectat. L’àrea afectada no podrà 
ser físicament discontinua ni contenir estrangulaments marcats. 
Aquestes instal·lacions no perjudicaran la qualitat de la jardineria i l’arbrat, ni limitaran els recorreguts 
interns a través dels parcs. 
3.  En el cas que es projecti un aparcament soterrani caldrà garantir l’enjardinament i l’arborització 
d’aquests espais i els drenatges adequats. 

4. Es permet l’accés a les edificacions d’ús privat i a d’altres sistemes a través d’aquests sòls qualificats de 
parcs i jardins urbans sempre que es defineixin zones de pas i accés a les edificacions al corresponent 
projecte d’urbanització ordenant-les convenientment per aquesta utilització. 
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5. Als espais identificats amb la Clau C.1.b, l’ordenació dels mateixos si es superen els paràmetres 
establerts en la regulació d’aquest article, caldrà la tramitació de Plans especials que podran establir entre 
les determinacions generals següents: 

- Les mesures adequades per a fomentar un millor gaudiment d’aquests espais per part de tota la 
població.  

- Les determinacions que contemplin els serveis i les infraestructures que requereixi l'ordenació del parc, tal 
com accés rodat, aparcament de vehicles, l’abastament d’aigua i energia elèctrica i la correcta evacuació i 
tractament de les aigües residuals.  

- Les condicions de repoblació forestal per tal de no malmetre les espècies forestals existents i millorar la 
qualitat d’aquests terrenys.  

- Regulació específica dels usos i les condicions de l'edificació que de forma restrictiva s'hi permetin.  

- Establir els instruments de gestió i organització necessaris per a garantir les funcions del Parc.  

CLAU C.5. SISTEMA DE PARC FLUVIAL I DEVESES. 

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. 

Està regulat pels articles 165 a 171 del text refós del PGOU. 

CLAU D. SISTEMA HIDROLÒGIC.  

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

Està regulat pels articles 172 a 176 del text refós del PGOU. 

CLAU E.C.  SISTEMA D’EQUIPAMENTS CULTURALS COMUNITARIS.  

El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d’interès públic o social al servei directe dels ciutadans. 

Està regulat pels articles 178 a 182 del text refós del PGOU. 

 

 

REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

El PGOU es va aprovar definitivament el 28 de febrer de 2002. La Modificació puntual número 44, 
aprovada definitivament el 7 de juny de 2012, va delimitar el Pla especial de la Devesa i es va crear 
l’article 189 BIS a les normes urbanístiques del PGOU, que es transcriu a continuació:  
 

Article 189 BIS. Pla Especial del Parc de la Devesa  

1. Àmbit: 
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El seu àmbit és el delimitat als plànols i correspon al Parc de la Devesa i els espais que el relacionen amb els 
espais fluvials que hi  llinden i a la connexió amb la ciutat. 

En relació als espais fluvials, l’àmbit incorpora el passeig perimetral  del riu Ter entre l’aiguabarreig amb el riu 
Güell i el riu Onyar, així com la vora del riu Onyar fins l’estrep del pont del ferrocarril. 

En relació a la ciutat, l’àmbit incorpora els accessos al Parc des del carrer Caterina Albert, des de la Rotonda 
de la Devesa , des de la Rotonda del Rellotge, així com els carrers que donen façana com son el  Passeig de 
la Devesa i bona part del carrer Güell. 

La superfície total de l’àmbit és de 416.273,99 m2. 

2. Objectius: 

 Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància patrimonial 

 Com a jardí històric 

 Com a conjunt d’elements catalogats 

 Restauració d’aquesta zona com a parc urbà 

 Recuperant les àrees ocupades per antics usos incompatibles 

 Potenciant els accessos des de la ciutat antiga 

 Relacionant-la amb el barri de Fontajau 

 Controlant l’activitat humana que s’hi realitza 

 Recuperació d’aquest àmbit donada la seva importància ecològica-paisatgística 

 A través de la gestió de l’arbrat 

 Recuperant el marge dret del riu Ter  

3. Condicions d’ordenació, edificació i ús: 

 Ordenar els elements de mobiliari urbà infraestructures i xarxes de serveis adequats als usos que es 
determinin.  

 Potenciar l’ús de parc urbà. 

 Regular els usos temporals de la Fira de Girona, Fires de Sant Narcís, Mercat Setmanal i Veles d’estiu, 
així com els usos esporàdics. 

 Diagnosticar i actuar sobre les problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat generada amb un estudi 
específic que estableixi noves estratègies en relació a la conservació del patrimoni, als usos i a llurs 
demandes. 

 Diagnosticar i actuar sobre l’arbrat amb un estudi exhaustiu que representi amb fidelitat l’estructura 
arbòria i que permeti un coneixement precís de la seva maduresa biològica en referència al seu estat i a 
la situació dels usos concrets, donant lloc a actuacions d’ordenació i tractament de zones puntuals amb 
l’objectiu de donar resposta global a la totalitat de parc. 

 Els usos previstos als trams del passeig perimetral que se superposi amb l’espai LIC de la xarxa Natura 
2000 “Riberes del Baix Ter” estaran orientats al manteniment i restabliment, en un estat de conservació 
favorable, dels hàbitats naturals i de les espècies silvestres de la fauna i de la flora d’interès comunitari 
associats al LIC “Riberes del Baix Ter”. 

 Considerar la proximitat i els usos de la zona d’equipaments dels edificis del Firal i l’Auditori, atès que 
es tracta d’un sector molt directament vinculat al funcionament i estructura del jardí històric de la 
Devesa. 
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 Concretar els usos que es podran desenvolupar per la finalitat plantejada de restauració i millora de la 
Devesa, que han de ser vinculats a l’ús de jardí-parc urbà. 

 Limitar l’edificabilitat global de l’àmbit prevista en el Planejament General per tal d’ajustar-se a les 
necessitats pròpies dels usos i activitats que s’estableixin.  

4. Condicions de gestió: 
Aquest Pla Especial que serà de promoció pública, establirà el sistema d’actuació, així com les etapes 
d’execució corresponents. 

PLA ESPECIAL DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI DE GIRONA 
El PE es va aprovar el 12 de setembre de l’any 1995, i queda recollit en el planejament vigent. El pla 
protegeix edificacions, elements i restes arqueològiques. A les fitxes del catàleg del Patrimoni 
Històrico-artístic es determinen les característiques més rellevants i els nivells d’intervenció. Dins 
l’àmbit del parc de la Devesa, el PE inclou varis elements: 

 G-15. La Devesa 

 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. Magnòlia  

 V-34. Tuliper de la Devesa 

A la fitxa G-15 “La Devesa” s'estableix una categoria d'intervenció al parc de R (restauració), que 
inclou els béns catalogats que per les seves característiques són entesos com a monument i que, 
per tant, ha de garantir-se’n la conservació amb mètodes propis de la restauració adequada.  

A l’annex “Evolució històrica de La Devesa” s’incorpora les fitxes del catàleg. 

 8.2  PLANIFICACIÓ AMBIENTAL 

XARXA NATURA 2000 
L’objectiu de la Xarxa Natura és fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i 
seminaturals amb l'activitat   humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de 
conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. L’àmbit llinda amb espai LIC 
de la Xarxa Natura 2000 ”Riberes del Baix Ter”, amb lo qual els usos previstos als trams del passeig 
perimetral estaran orientats al manteniment i restabliment, en un estat de conservació favorable, 
dels hàbitats naturals i de les espècies silvestres de la fauna i de la flora d’interès comunitari. 
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AGENDA 21 
A la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona es manifesta que cal encaminar les 
zones urbanes cap a models ecològics més equilibrats i fer compatible l’ús divers de la pròpia 
ciutat amb un entorn natural sa, agradable, divers i dotat d’una adequada planificació ambiental i 
espacial.  

Una adequada gestió dels ecosistemes existents i una potenciació de noves àrees naturals són, per 
la Declaració d’Objectius, els factors clau per aconseguir una relació sostenible entre els ciutadans i 
l’entorn natural. Seguint aquest objectiu es vol renaturalitzar el marge del riu Ter i estendre el bosc 
de Ribera cap a l’interior del parc. 

ESTUDI PRELIMINAR ANELLA VERDA DE GIRONA 
L’Anella Verda de Girona és un projecte que neix amb l’objectiu de consolidar i desenvolupar una 
matriu territorial que garanteixi la connectivitat ecològica del territori, tot impulsant activitats 
agrícoles, ramaderes, forestals i turístiques que permetin preservar els valors i les funcions d’aquest 
espai. L’estudi preliminar defineix com a principals connectors el riu Ter, l’Onyar i el Galligants i els 
espais protegits de les Gavarres i les Guilleries. 

8.3  NORMATIVA PATRIMONIAL 

L'any 1943, el parc de la Devesa va ser declarat Jardí Artístic Nacional, publicat al BOE número 283. 

L’any 1988 el Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya va relacionar els béns culturals d’interès nacional (BCIN), el qual incloïa la fitxa de La Devsa.  

A l’annex “Evolució històrica de La Devesa” s’incorpora la documentació annexa a aquestes 
normatives. 

8.4  INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

L’àmbit del Pla Especial de la Devesa és contigu a importants infraestructures de mobilitat, elements 
que no faciliten el seu accés, sinó que el dificulten atès que com a parc urbà, la seva principal afluència 
hauria de ser de vianants.  

Actualment el parc no destaca cap accés principal, malgrat que en un inici existís, les diferents 
actuacions en favor d’infrastructures viàries i ferroviàries han anat desvirtuant les les entrades 
projectades . 

El riu Ter delimita el parc al nord, que presenta 4 ponts en aquest tram. Els tres ponts per a vehicles (el 
de l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan, el del Carrer del Pont de la Barca i el de l’Avinguda de França) 
són els punts d’accés a la ciutat de les àrees urbanes al nord de la ciutat, amb el conseqüent trànsit. El 
pont per a vianants de Fontajau, uneix la ciutat amb els barris de Fontajau i Germans Sàbat. 

Al sud, el parc es delimita amb el Passeig de la Devesa, el darrer tram del qual és un vial de servei per 
a ús dels veïns i, el carrer Güell. 

L’accés per a vianants al parc des del Barri Vell i l’eixample es veu afectat per l’existència de l’antiga 
carretera Nacional II, el viaducte del tren i les diverses bosses d’aparcaments. Des del pont de Pedret, 
el pont de Sant Feliu, l’Avinguda Ramon Folch i el carrer Güell, cal travessar tant la circulació rodada 
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com els aparcaments per a poder accedir fins al Parc.  Des del carrer Joaquim Vayreda i la rotonda 
Caterina Albert l’accés és més directe, però igualment poc amable des del punt de vista del vianant. 

El carril bici creua el parc pel Passeig del Ter, unint les Hortes de Santa Eugènia amb el Barri Vell, i el 
passeig contigu al riu Ter. 

8.5  INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS EXISTENTS 

L’àmbit del pla especial disposa de diferents serveis urbanístics amb diferents graus de 
consolidació. A continuació s’exposa una breu descripció de cada un d’ells: 

AIGUA 
La xarxa de distribució d’aigua discorre pels punts del parc on se situen els edificis o elements 
necessitats d’aigua, tals com l’espai de La Copa, els jardins Francesos, l’espai esportiu, l’edifici del 
mercat i els camps regats amb reg artificial. 

SANEJAMENT 
Contigu a l’àmbit hi ha un col·lector d’aigües residuals a la zona de la Rotonda del Rellotge. 

Dins l’àmbit hi ha conducció d’aigües negres a la Zona de la Copa, als edificis de l’Auditori i la Fira, 
a l’edifici del mercat cap al Passeig de la Devesa, i a la zona esportiva. 

Recollida d’aigües plujanes en trobem només en llocs puntuals. 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
Existeix una línia soterrada elèctrica de mitja tensió que travessa l’àmbit d’est a oest, i que es troba 
connectada amb les diferents estacions transformadores existents al parc. 

La línia elèctrica de baixa tensió és igualment soterrada, i cobreix la zona de La Copa, el Passeig de 
la Sardana, bifurcant-se cap a la plaça de les Botxes i els Jardins Francesos, i arriba fins la zona 
esportiva, unint les estacions transformadores amb els punts necessitats d’il·luminació.  

ENLLUMENAT PÚBLIC 
L’àmbit del parc disposa d’enllumenat públic al llarg de la majoria de vials. Es diferencien trams 
amb columnes d’enllumenat (Passeig de la Devesa, Carrer del Güell, Passeig del Güell, Passeig del 
Ter a la zona esportiva, vial perimetral i zona de La Copa), altres amb braç d’enllumenat (Passatge 
de la Barca, zona propera a la plaça de les Botxes i el tram est del Passeig del Ter), puntualment 
amb pals de fusta d’enllumenat (plaça de les Botxes i un tram del Passeig del Roserar) i làmpades 
sense suport (a l’interior dels Jardins Francesos i al Passeig de la Sardana). 

GAS NATURAL 
Una conducció en xarxa de distribució de gas en mitja pressió creua el parc des del Pont de la 
Barca, cap al Passeig de l’Onyar, fins  el carrer Berenguer Carnicer. 

Pel Passeig de la Devesa i el carrer del riu Güell discorre una conducció en xarxa de distribució de 
gas de baixa pressió. 
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TELÈFON 
L’àmbit de La Copa disposa de conducció soterrada per a xarxa de telefonia. 

Els Jardins Francesos, el Passeig de la Sardana i l’alineació d’arbres del Passeig de la Devesa fins 
a la zona esportiva, disposen de línia aèria de telefonia amb previsió de soterrar-la.  

Telecomunicacions 

Al llarg del Passeig de la Devesa i el carrer Güell discorre una xarxa de fibra òptica, que dóna línia a 
l’edifici de la Rosaleda, la zona esportiva i els equipaments de l‘Auditori i la Fira. 

8.6  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

El present pla especial aglutina, entre altres, diferents sistemes de places, parcs i jardins urbans, i 
sistema viari, que conformen un espai global amb ús principal de parc urbà. La totalitat dels sòls que 
inclosos dins l’àmbit són de titularitat municipal, no obstant això, el cadastre recull diverses parcel·les 
dins del parc que responen a les activitats que s’hi desenvolupen permanentment en l’actualitat com es 
detalla a continuació: 

 4684103 -04 Zona esportiva de la Devesa 

 4684105 Zona destinada a ensinistrament de gossos, zona de serveis brigada municipal i 
prat de gespa 

 4684106 Prat de gespa i zona que s’ocupa parcialment per ocupacions temporals de la 
Fira de Girona 

 5086901 Camp de Futbol Felix Farró i edifici de serveis per al mercat setmanal 

 5086902 Jardins Francesos 

 5086904 Antic Restaurant la Rosaleda 

 

99..  AANNÀÀLLIISSII  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  GGEENNEERRAALL  

La Devesa constitueix el parc urbà més gran de la ciutat de Girona. Forma part del sistema d'espais lliures 
urbans i alhora de l'espai fluvial del riu Ter. Amb una superfície al voltant de les 30 hectàrees, li pertoca un 
paper fonamental en la relació ciutat-riu. L’estructura actual respon al projecte que fa 150 anys va 
dissenyar Martí Sureda i Deulovol. Des d’aquesta perspectiva, caldrà que la proposta del pla especial 
assumeixi  la consideració de bé patrimonial de la Devesa i per tant, adopti l’objectiu de protegir i 
recuperar els valors que la fan objecte de catalogació. 

La Devesa manté els passeigs de plàtans amb les dues places (una  ovalada i l’altra circular) on es creuen 
els viaris perpendiculars i amb els paral·lels al riu Ter; conserva també les sis illes que configuren aquests 
eixos i que estan formades per dues illes destinades a jardins (anomenats Jardins de la Devesa o Jardins 
Francesos) i quatre que van ser, posteriorment, omplertes de plàtans plantats en malla ortogonal. El Camp 
de Mart  a l’oest, acaba d'estructurar l'espai de la Devesa històrica. 

Les dues illes ocupades pels Jardins Francesos, situades al sud-est van tenir durant la dècada dels anys 
cinquanta i seixanta, un paper rellevant com punt de trobada de la ciutadania, que també utilitzava la 
Devesa com a zona passeig habitual; la vegetació inicial s’ha anat mantenint mentre que s’han alterat el 
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mobiliari i edificacions annexes sense un criteri de coherència i unitat d’espai que l’han convertit en un 
espai poc freqüentat i necessitat de regeneració. La part de ponent, que data de principis del segle XIX, és 
un jardí a la francesa amb parterres de flors, arbustos, arbres i un brollador d’estil romàntic. La part de 
llevant, de finals del segle XIX, és més informal menys vegetada. L’estructura actual dels jardins data de 
principis de segle XX, conservant una estructura molt similar a l’original, amb el canal que l'envolta, 
l'hivernacle i la caseta del jardiner, així com les escultures i els elements propis del jardí que tant la 
caracteritzen: la plataforma pels músics, la font d'estalactites, etc. El jardí conté una notable varietat de 
plantes, moltes d’elles exòtiques, i entre les que caldria destacar un exemplar d’arbre de les tulipes 
(Liriodendron tulipiphera) de prop de 60 m d’alçada, alguns exemplars de cedres i avets de 70 anys d’edat 
i una magnòlia de 50 anys. Les altres quatre illes d’aquests eixos, inicialment no es trobaven ocupades per 
plantacions de plataners, el que afavoria disposar d’espais més lliures i assolellats.  Amb l’atapeïda 
plantació posterior amb un marc de plantació de 6 metres, aquests espais tenen actualment un ús mínim 
tot i el seu valor pel que fa a la imatge paisatgística.  

El Camp de Mart, és un espai que ha estat sotmès a diferents canvis des de la seva creació. Des que es 
va deixar d'utilitzar com a plaça d'armes, la configuració inicial d’un gran espai amb un perímetre arbrat 
s’ha anat desvirtuant en un seguit d’illes més petites contenidors d’usos canviants i sovint privatitzat. Els 
usos privatius han desaparegut a l’actualitat, i al sector nord del Camp de Mart es mantenen les 
instal·lacions esportives de paddel, tennis i piscines;  contigu a aquesta hi ha les instal·lacions d'Agility 
(ensinistrament de gossos). Altres instal·lacions antigues han estat  enderrocades. A la part sud hi ha una 
extensa àrea lliure. El Camp de Mart és un espai en transformació que caldria recuperar i  racionalitzar-ne 
la seva utilització.  

Amb la construcció del mur de defensa envers el riu Ter, per protegir la ciutat d’inundacions, l'estructura 
original del parc s’ha anat perllongant perpendicularment fal riu Ter i n’han resultat dues illes arbrades a 
l’extrem est amb una plantació central menys regular, una esplanada amb usos de camp d’esport al centre 
i una darrera illa a l’extrem oest de forma lleugerament triangular amb àrea de picnic i un extens prat 
d’herba. 

9.1  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: EDIFICACIONS 

A mitjans del s XX es comença a pensar en la Devesa com un contenidor d’instal·lacions o activitats 
esportives, recreatives i de serveis, incompatibles amb el teixit urbà per la seva dimensió (hípica, estadi 
atletisme, mercat setmanal, fires de sant Narcís)... o que podien provocar conflictes de veïnatge 
(mercat setmanal, fires de sant Narcís, tir olímpic, discoteca), alguns en règim de concessió. 

Aquest procés evidencia un progressiu distanciament de la ciutat i la pèrdua de la preeminència com a 
espai de relació social de la Devesa. Amb els ajuntaments democràtics s’inicien accions per aturar la 
degradació i recuperar l’ús de parc, que es concreten, sobretot en la recuperació per a l’ús general de 
les concessions. Actualment les antigues vinculacions s’han anat extingint i sovint enderrocat (pista de 
patinatge coberta, l’hípica, l'edifici de tir, les pistes de tenis, frontó,...).  

La part oest de La Devesa es tanca amb els edificis del l’Auditori Palau de Congressos i l’edifici de la 
Fira de Girona. Ambdós generen considerables afluències de públic i paral·lelament, necessitats sobre 
l’espai del parc, concretades en aparcament pel públic assistent tant de Fira com d’Auditori, així com 
l’ocupació d'espai exterior per part de  la Fira, durant alguns moments de l’any.  
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Als Jardins Francesos, s’hi localitzen diferents edificacions catalogades al Pla Especial de Patrimoni de 
la ciutat, pel seu interès arquitectònic que són: el Temple dels Músics, la Porta de les Botxes i el Portal 
d’Accés al jardí dels francesos, totes elles obra de l’arquitecte Martí Sureda. També trobem altres 
edificions  com l'hivernacle, la caseta del jardiner o l'edifici de l’antic restaurant La Rosaleda (va 
modificar l’entrada original dels jardins).  

La caseta del Rellotge projectada per l’arquitecte Ricard Giralt i el pavelló d’Informació projectat per 
l’arquitecte Joan Bosch Agustí (antic Hotel Inform),  ocupen l’extrem nor-est del Parc històric. Aquests 
edificis tenen actualment uns usos secundaris i requeririen una nova lectura que, com el mateix parc, 
els pogués revaloritzar.. Al vial perimetral, situat en un lateral del passeig de la Sardana, hi trobem la 
construcció recent de l’edifici de serveis del mercat. Dins l’àmbit del Camp de Mart s’hi situa l’edifici de 
vestidors i serveis de la zona esportiva, igualment construcció recent. 

Són remarcables les nombroses construccions i elements de serveis que esquitxen el parc; en alguns 
casos estan fora de servei i en altres donen suport a les diverses activitats que s’hi duen a terme. Ens 
trobem edificis com els serveis públics, els dipòsits i captadors d’aigua, les estacions transformadores, 
armaris de connexions, cables aeris,...  

I en darrer lloc cal esmentar tota una barreja de mobiliari urbà gens homogeni, com bancs, lluminàries, 
pilones, tanques i barreres, entre d’altres. Provoquen un cert desordre, i evidencien la manca de criteri 
en la planificació i gestió de l’espai del parc.  

9.2  USOS EXISTENTS 

L'ús principal de la Devesa és el de parc urbà de la ciutat de Girona, i com a tal, té una funció d'esplai, 
lleure, descans i relació social entre la ciutadania. En l’actualitat però, aquestes vivències del parc són 
escasses i, fora dels grans esdeveniments periòdics, els ciutadans utilitzen els espais de límit, entre 
l’arbrat i els pocs espais buits: el Camp de Mart i els àmbits perimetrals de contacte amb la ciutat.  

Es reconeix la Devesa també per la funció cultural com a bé patrimonial de  valor paisatgístic i 
pedagògic respecte a la intervenció humana en la transformació i la utilització dels recursos naturals, 
que acaba determinació la imatge final de la ciutat i l'entorn natural.  

Les activitats temporals lligades a certs esdeveniments com són les Fires de Sant Narcís o per a dur-hi 
a terme activitats setmanals com és el mercat de marxants de la Devesa, són les que que marquen els 
períodes de màxima afluència al Parc i també el vincle principal del Parc tant amb els gironins i com 
amb els visitants ocasionals. 

USOS PERMANENTS 
Amb el pas dels anys i atesa la seva magnitud de més de 30 hectàrees, sobre una estructura de 
parc urbà de gran escala i, amb una matriu forestal particularitzada en una devesa, s’han anat 
superposant diferents usos amb caràcter permanent, com són: 

 Al Camp de Mart, hi trobem: 

 Les piscines a l'aire lliure i les pistes de tenis i pàdel ( anteriorment, hi havia hagut 
un club d'hípica, pistes d'atletisme, etc); a continuació a aquestes instal·lacions  hi 
ha l’àrea d’ensinistrament de gossos Agility. 
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 Al nord del Camp de Mart:  

 La zona de pícnic, amb una afluència més notòria durant els caps de setmana.  

 Al nord-est del passeig de la Sardana, fent cantonada amb el vial perimetral, en una illa no 
arbrada: 

  El camp de futbol Fèlix Farró, més utilitzat també durant els caps de setmana per 
a la realització d’esport. 

 A l'espai entre els rius Ter i Güell: 

 L'aparcament que serveix tan a l'Auditori Palau de Congressos com a la Fira de 
Girona, però també a la ciutadania en general. 

 A tocar l’espai de la Copa: 

  Zona de jocs infantils i unes pistes de botxes. 

 A l’interior dels Jardins Francesos: 

  Zona de jocs infantils. 

 Altres espais són utilitzats per a usos diversos, sobretot de tipus espontani (passeig de 
vianants, circuit de running, passeig de gossos, etc.).  

 Construccions diverses de major o menor entitat, amb usos i estils també diversos, entre 
els que s’inclouen totes les caixes d’instal·lacions que donen ús a Fires i mercats. 

USOS TEMPORALS  
La Devesa, atesa al seva considerable extensió és emprada temporalment per a la realització 
d’activitats amb demandes importants de superfícies lliures; algunes convenientment ubicades i, 
d’altres es troben en el punt de reconsiderar la idoneïtat de la seva localització. Les de més 
rellevància per la seva periodicitat, ocupació i afluència d'usuaris s’esmenten tot seguit: 

 La fira d’atraccions de les Fires de Sant Narcís és l'activitat lúdica més important que es 
realitza a la ciutat i té una gran afluència de públic. La realitat fa que aquest sigui el 
moment de l’any amb més freqüentació d’usuaris al parc de la Devesa. Aquest fet 
presenta, entre d’altres inconvenients, la necessitat de protegir els arbres mentre duren les 
Fires i, un cop finalitzades aquestes, la necessitat de netejar i restaurar aquest espai.  

Durant la setmana de Fires, la Devesa també és la seu dels concerts i les “barraques” (stands/bars 
temporals), activitats que es desenvolupen a l’esplanada situada a l'est de la Devesa, coneguda 
com “La Copa”. Amb els anys ha crescut exponencialment el nombre d’atraccions de fires donada 
la possibilitat d’expansió que ofereix la Devesa i la manca de limitació  i criteri espacial en el 
moment d’adjudicar el nombre de parades.  Aquest fet té una afectació molt important en l’arbrat: 
poda prèvia a aquests usos – compactació del sòl – afectació per desperfectes en els troncs, i 
possibles caigudes de branques amb els conseqüents efectes sobre la seguretat.  

Acompanyant la instal3lació de la fira d’atraccions, s’instal·len a la Devesa una gran quantitat de 
caravanes i autocaravanes dels firaires que històricament s’han situat dins de les illes arbrades, 
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amb els conseqüents problemes d’higiene i evacuació, brutícia i mala imatge que comporta, a part 
de la pròpia afectació al parc.  

Per donar servei a totes aquestes instal·lacions temporals existeixen  una gran quantitat de caixes 
de connexió elèctrica, a més de 6 estacions transformadores instal·lades de forma desordenada i 
que causen un gran impacte paisatgístic. Qualsevol variació d’aquestes instal·lacions que tingui 
com a objectiu una millora d’aquest impacte, comportarà una inversió molt important per tal de 
seguir abastint d’electricitat tots aquests esdeveniments i serveis. D’altra banda, la disposició 
actual de les caixes correspon a una distribució de les atraccions tal i com estaven previstes fa 20 
anys i no és tampoc la òptima per a la distribució actual d’atraccions.  

 La Fira de Girona necessita ocupar espai fora del recinte construït per les activitats que 
ofereix. Depenent de la mostra, ocupa més o menys espai, sempre en l’àmbit del Camp de 
Mart i els voltants del sector més occidental del parc: s’estructura a la zona oest del 
Passeig de la Devesa fins al Passeig de la Sardana, al Passeig del Güell i ocupació parcial 
del camp de Mart (part de sauló). Té una afectació molt important a l’arbrat i la 
compactació del sòl a causa de la seva dimensió, la quantitat i tipologies d’elements 
d’exposició i la seva durada. 

 El mercat de marxants de la Devesa de fruites, verdures, roba i complements dels dimarts i 
els dissabtes ocupa el Passeig de la Sardana, i la part occidental del vial perimetral i del 
Passeig del Ter. Les parades i vehicles afecten de manera directa tant el tronc dels arbres 
com les seves arrels,  compactant del sòl i a la malmetent el sistema de reg. Els vehicles 
estacionats arran dels arbresafavoreix la caiguda de branques amb els conseqüents 
efectes sobre la seguretat i la instal·lació de vehicles i parades obliga a refer la almenys els 
regs dos cops la setmana. Aquest mercat ha anat creixent al lalrg dels darrers anys i 
s’evidencia una necessitat de limitació, endreça i també, canvi de localització. 

Totes aquestes activitats temporals generen necessitats d'accés de vehicles i la instal·lació 
d'elements per donar serveis urbans com electricitat, aigua, sanejament, etc. Es requereix una 
coordinació que ara no existeix i es provoquen problemes als arbres més propers, que pateixen 
cops, ferides i altres agressions involuntàries però sovintejades. S’hi sumen les ja esmentades 
caixes de connexions i altres elements mancades d’una ordeanció racional i un disseny uniforme. 

1100..  DDIIAAGGNNOOSSII  SSOOBBRREE  LL’’EESSTTAATT  AACCTTUUAALL  

10.1  ESTRUCTURA GENERAL 

 Poca percepció d’una estructura clara  i jerarquitzada que permeti apreciar la 
relació/contraposició morfològica entre el jardí projectat i el no projectat que compren els 
terrenys guanyats al riu Ter. 

 Hi ha poques zones d’estada ja que els espais destinats a ús de parc urbà son 
exclusivament als prats d’herba i als eixos, ja que els interiors de les illes arbrades són 
exclusivament paisatgístiques. 

 La secció del vial perimetral provocat per protecció del riu cota 500 anys, fa que sigui un 
vial desintegrat del parc i sense ús propi de parc urbà. Es troba entre una escullera de 
protecció arbrada que no permet percebre el riu i una línia de plàtans paral·lela que 
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incrementa l’efecte barrera. Com a conseqüència, només hi ha aparcament en règim 
ordinari.  

10.2  ELEMENTS NATURALS 

 A causa de l’edat i de la proximitat de la plantació dels plataners, no es poden 
desenvolupar amb normalitat. Alhora necessiten molta atenció, ja que al desviar el riu Güell 
i construir les defenses del Ter, el nivell freàtic que els alimentava va canviar de cota. 

 Degut a la presència de l’escullera de separació amb el riu, la vegetació de ribera és 
testimonial. Caldria millorar la connectivitat del riu, ampliant marges i generant espais de 
transició. 

10.3  INUNDABILITAT 

 Atesos els darrers estudis realitzats sobre la inundabilitat de la ciutat, posant de relleu que 
el desbordament d’aigües que pugui afectar la Devesa no provenen exclusivament del riu 
Ter, caldrà fer una lectura global de la inundabilitat respecte el parc. 

 Es requereix una adequació de la xarxa de drenatge del parc per evitar les inundacions en 
casos de pluja intensa. 

10.4  INTERÈS PATRIMONIAL 

 No es reconeix els elements morfològics del projecte original: passeigs, Camp de Mart i 
illes. 

 Edificis històrics necessiten rehabilitació. 

10.5  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 Restablir la idea del projecte original, la seva concepció i els elements que el conformen, 
diferenciant l’estructura del parc projectat amb la resta d’espais no projectats. 

 Establir les condicions per l'ampliació, rehabilitació o enderroc dels elements i edificacions 
existents. 

 Establir un disseny homogeni de mobiliari urbà: lluminàries, bancs, paviments, colors… 

 Estructurar amb coherència les construccions de serveis del parc i minimitzar el seu 
impacte visual. 

10.6 ACCESSIBILITAT I PERMEABILITAT RODADA 

 Actualment hi ha poca relació amb la ciutat: poca visibilitat i mala transició. Hi ha 
problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat generada. 

 Hi ha usos que realment necessiten aparcament i hi ha usos que l’aparcament pot ser 
motiu de reeducació ciutadana o de millora de la gestió de l’espai públic destinat a 
aparcament fora de la Devesa. Cal controlar l’accés durant els usos periòdics, 
especialment el Mercat setmanal i la Fira de Girona. 
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10.7  USOS 

La Devesa és un parc urbà que acull diferents usos, amb més o menys afluència i, per tant, amb 
una major o menor compatibilitat respecte l'estructura actual. Aquests usos generen tensions, 
especialment en relació a la protecció de l'arbrat, amb ocupacions sovint inapropiades i 
comportant una apropiació de l'espai que roman, fins i tot quan no hi són. 

En qualsevol cas es requereix: 

 Regular els usos permanents i periòdics  

 Treure l'aparcament del parc 

 Incrementar l'accessibilitat del parc per a usos de lleure quotidians 

 Reflexionar sobre la idoneïtat o no dels diferents usos periòdics o puntuals i, si s'opta per 
mantenir-los:  

 Recolzar-los sobre la xarxa d'avingudes i espais més extensos sense vegetació 

 Respectar una distància mínima de 4 metres a l'arbrat 

 Resoldre els usos puntuals de pernoctació i acampada al parc 

 Adaptar usos a la funció de parc urbà 

  

1111..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  DDEELL  PPLLAA  EESSPPEECCIIAALL    

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

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

De la diagnosi es desprèn la situació estratègica de la Devesa, per la seva posició adjacent al Ter i 
a la ciutat històrica. El Ter, és l’eix d’un gran corredor de penetració dels sistemes naturals al centre 
del sistema urbà de Girona. La seva funció i potencial ecològic està reconeguda  en la  incorporació 
dins la Xarxa Natura 2000 de l’espai LIC de ”Riberes del Baix Ter”. En el seu tram urbà esdevé una 
referència paisatgística i funcional potentíssima per vertebrar les places, parcs i jardins urbans de 
l’entorn. S’adopta, per tant, l’objectiu bàsic d’integració efectiva de la Devesa en el sistema de les 
ribes del Ter, tant des del punt de vista ecològic com pel que fa a la interrelació funcional entre 
l’espai natural del riu i la ciutat mitjançant la mediació del parc. 

La consecució d’aquest objectiu comportarà en primer lloc, una millora de la connectivitat 
ecològica longitudinal de les ribes del Ter. Per tant, les determinacions que s’estableixin a la franja 
de contacte amb la riba estaran orientades a mantenir i restablir, en un estat de conservació 
favorable, els hàbitats naturals i de les espècies silvestres fauna i flora d’interès comunitari. En 
segon lloc, el projecte ha de resoldre la connexió transversal, física, ambiental i paisatgística, entre 
la riba i el parc urbà, enriquint i diversificant del sistema fluvial i del propi parc. 

Actualment, el parc resta separat del riu per una escullera de protecció arbrada que no permet 
percebre el riu i una línia de plàtans paral·lela que incrementa l’efecte barrera. Com a 
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conseqüència, fa que sigui un vial perimetral desintegrat del parc i del riu i sense ús propi de parc. 
La secció del vial perimetral ve determinada per la cota de protecció del riu, la qual es delimita a 
partir de la inundació associada a avingudes de 500 anys de període de retorn. Aquesta estructura 
limita a uns pocs metres d’amplada la potència de la ribera en condicions ambientals adequades. 

Per concretar la integració es proposa l’eliminació de la barrera que suposa l’actual escullera i mur 
del vial perimetral i la definició d’una secció transversal contínua. El projecte d’adequació ha 
d’assegurar tanmateix el nivell de protecció en front de les avingudes, pel parc i per la ciutat, 
coherent en cada cas amb el seu ús. 

 

Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància patrimonial 

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 reconeixement formal del valor patrimonial 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. 

El projecte original presenta una formalització de geometria cartesiana des del passeig de la 
Devesa al sud,  fins al passeig del Ter al nord, mentre que els terrenys perimetrals estan tractats de 
manera lliure, gairebé com a espais residuals. Es basa  en l’estructura rígida dels passeigs arbrats, 
el tractament orgànic  de l’interior de les illes i la configuració del Camp de Mart com una gran 
plaça amb un perímetre arbrat, que contrasta amb una corona de transició fins el Güell al sud i el 
Ter al nord. 

Des d’aquesta perspectiva, la proposta ha  de ser coherent amb la situació de bé patrimonial de la 
Devesa i, per tant, adopta l’objectiu de protegir i recuperar els valors de la catalogació. Per assolir 
l’objectiu es proposa restablir la idea del projecte original, la seva concepció i els elements que el 
conformen, diferenciant l’estructura del parc projectat amb la resta d’espais no projectats. 

S’assenyala que la presència i simbolisme del parc es deu en gran part a la monumentalitat dels 
plàtans dels passeigs que cal contemplar com un valor patrimonial específic d’impossible 
reproducció. Aquests arbres, es troben en força casos malalts degut a les ferides rebudes per les 
instal·lacions de les activitats que s’hi han celebrat, per la  compactació del sòl  que provoquen 
algunes d’aquestes activitats i per podes poc curoses. El marc de plantació d’explotació forestal i 
l’altíssima fracció de cabuda coberta impossibiliten la reposició individual dels exemplars morts, pel 
que la proposta ha de contemplar una gestió forestal que permeti la regeneració dels passeigs i 
l’assoliment de plantacions en bon estat fitosanitari. En cas contrari, el manteniment fins a límit dels 
exemplars de gran alçada porta a episodis puntuals de caigudes, autopodes, etc...amb risc 
creixent per als usuaris del parc.  

Finalment, s’assenyala que la Devesa acull diverses edificacions i construccions, algunes 
catalogades. El PE establirà, d’acord amb el Catàleg, les condicions per a la seva ampliació, 
rehabilitació o enderroc. 
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Restauració d’aquesta zona com a parc urbà 

Amb l’adequació com a parc del projecte de Martí Sureda (1859) la Devesa esdevé un espai 
emblemàtic i molt utilitzat per al lleure i esbarjo dels ciutadans, que hi anaven a passejar, a fer el 
vermut, a ballar sardanes i a celebrar altres esdeveniments de caràcter popular. Tanmateix, aquesta 
activitat cívica, es concentrava en els passeigs, especialment el de la Devesa, les places de les 
Botxes i de la Sardana, i en els jardins francesos. La major part de les illes, va continuar la seva 
funció d’explotació forestal intensiva, amb tallades a mata rasa al final de cada cicle.  

A mitjans del s XX es comença a pensar en la Devesa com un contenidor d’instal·lacions o activitats 
esportives, recreatives i de serveis, incompatibles amb el teixit urbà per la seva dimensió (hípica, 
estadi atletisme, mercat setmanal, fires de sant Narcís)... o que podien provocar conflictes de 
veïnatge (mercat setmanal, fires de sant Narcís, tir olímpic, discoteca), alguns en règim de 
concessió. Aquest procés evidencia un progressiu distanciament de la ciutat i la pèrdua de la 
preeminència com a espai de relació social de la Devesa. 

Amb els ajuntaments democràtics hi ha iniciatives per aturar la degradació i recuperar l’ús de parc, 
que es concreten sobretot en la recuperació per a l’ús general de les concessions. Tanmateix, avui 
persisteix encara la percepció de que l’oferta del parc és molt limitada i que l’espai està clarament 
infrautilitzat. 

A tot això, cal afegir un ús temporal d’afluència massiva, i fins i tot agressiva 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. Aquesta relació complexa, de gran espai que acull de forma regular grans esdeveniments, 
però no ofereix una escala amable pel seu us quotidià, sent, en certa manera, un espai, tot a tocar 
el centre de la ciutat, força inhòspit, i sense ser una proposta atractiva de parc urbà. És necessari 
integrar i regular els usos esporàdics de gran format que s’hi porten a terme, fent-los compatibles 
amb els usos quotidians propis d’un espai lliure urbà. Compatibilitzant els espais utilitzats segons la 
capacitat de càrrega de cada un. 

Alhora, la relació amb la ciutat és complexa, la seva connexió es veu dificultada per les importants 
infraestructures de mobilitat que envolten la Devesa; que redueixen tant  la relació immediata a amb 
el vianant com la seva funció de parc urbà. Cal facilitar l’accessibilitat a la ciutadania perquè sigui 
una opció més de lleure a la ciutat fent més permeables els seus límits i millorant la relació amb 
l’estructura de vialitat de la ciutat. 

1122..  AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS  EESSTTIIMMAADDEESS  PPEERR  AA  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓ  

D’acord amb la finalitat de garantir la conservació i optimitzar els valors ambientals, patrimonials i 
recreatius que La Devesa aporta a la ciutat, es planteja determinar el grau d’intervenció a l’àmbit del pla 
especial, que fixarà els criteris d’intervenció, i en definitiva els costos i àmbits de projecte proposats. 

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

Les alternatives que es plantegen podrien anar des de preveure una simple restauració dels elements del 
parc i mantenir els usos actuals, a una reestructuració de l’estructura del parc i a estudiar una nova 
implantació pels usos.  

Les alternatives valorades en quant a nivell d’estructura del parc són tres: 
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o Manteniment del parc amb l’estructura actual. Es preveu sols una restauració dels edificis 
construïts i dels elements d’urbanització. Mantenir la situació actual, comporta el manteniment de 
la degradació de l’arbrat, si no és possible la seva renovació,  mantenir també una relació limitada 
del marge del riu Ter amb la ciutat, i un poc ús ciutadà del parc. És la més conservadora, 
mantenint la situació actual. 

o Desplaçament de l’escullera de protecció del riu Ter fins al límit del parc històric amb l’objectiu de 
restaurar el marge del riu. 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, i es 
perd una àrea molt important de l’actual parc. Potencia el caràcter connector del riu. 

o Criteri d’intervenció entremig entre els dos anteriors, modificant la secció i situació de l’escullera 
de protecció per a fer més accessible la relació del parc de La Devesa amb el riu Ter, creant un 
parc urbà en aquesta zona en relació directe amb el riu. 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, augmentant els pols d’atracció als ciutadans. És la que es valora 
com a més idònia. 

1133..  PPRROOPPOOSSTTAA  

Actualment La Devesa presenta una estructura poc clara i jerarquitzada. Cal plantejar un projecte global 
que resolgui les problemàtiques específiques per tal d’obtenir una imatge unitària del parc urbà, amb 
criteris adequats per a la protecció de l’arbrat i millora del reg, ordenant les instal·lacions dels diferents 
serveis i reglamentant la implantació dels usos compatibles amb la preservació de l’espai i el seu ús.  

Per tot això la proposta de renovació i revalorització del parc de la Devesa un cop estudiades la 
complexitat i els condicionants de tot tipus que l’afecten i la conformen, el projecte es presenta com un pla 
d’actuacions que es desenvoluparà a través de projectes d’urbanització delimitats en diferents sectors, 
amb els criteris comuns que marcarà el pla especial per tal d’obtenir resultats unitaris tant en la forma com 
en el concepte i usos del parc. 

13.1  SECTORS DELIMITATS 

Els següents sectors delimiten els límits dels diversos projectes d’urbanització del Parc. El Pla especial 
marcarà uns criteris d’actuació comuns a cada un dels sectors per tal que els projectes tinguin un 
resultat unitari malgrat es puguin realitzar en fases temporalment diferenciades.  

SECTOR 1.  INTEGRACIÓ DE LES RIBES DEL TER : INTEGRACIÓ DEL RIU I CREACIÓ DEL PARC FLUVIAL 
Inclou tota la zona de la llera del riu , el mur de protecció envers inundacions, el vial perimetral i les 
illes arbrades que no formen part del parc històric.  

La proposta té com a objectiu la millora de la connectivitat del riu, ampliant els marges, i alhora 
generant espais de transició que han de permetre espais lliures que potenciaran tan la diversitat 
d’usos com la millora dels valors naturals. 

Aquests objectius es formalitzen amb un canvi substancial de la secció existent, ampliant el parc 
fluvial per un costat, i per l’altre costat generant un espai de transició amb plantació d’alineacions 
vegetals i senders que voregen i travessen una sèrie d’esplanades amb paviment tou.  
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Es desmunta el mur de contenció i el vial perimetral, amb la voluntat de tornar a connectar el riu 
amb el parc i conseqüentment, amb els seus usuaris. Aquests se substitueixen per un sistema de 
monticles que integrats amb la llera del riu, pujaran suaument tot ampliant el bosc de ribera, el qual 
es fa accessible amb un camí arran de riu, fins aconseguir la cota de protecció de l’antic mur 
perimetral.  

Quan arribem a la cota de protecció, desplaçada de la localització actual, trobem un ample camí, 
amb un pendent inferior al 4% i, per tant, accessible, que ressegueix el Parc en la seva cota més 
alta. A partir d’aquí, es genera un espai de transició; un primer nivell amb plantació d’alineacions 
arbrades sense sotabosc, que aniran absorbint el pendent de baixada, per donar pas a un segon 
nivell d’esplanades de paviment tou, amb senders que les voregen i travessen, fins arribar al 
passeig del Ter i enllaçar amb la Devesa històrica. 

Aquests espais lliures oberts, pràcticament sense desnivell i amb una important capacitat de 
càrrega, ofereixen la possibilitat de ser ocupats amb múltiples usos d’escales diverses per als 
esdeveniments que es considerin compatibles amb el parc. 

A raó de la substitució del mur perimetral pel sistema de mota naturalitzada i desplaçada, es 
modifica la inundabilitat prevista en el Parc en relació al riu Ter. 

Aquest àmbit, a raó dels moviments de terres que genera, cal que s’executi en una intervenció 
única i, per tant, generarà un únic projecte d’urbanització. 

o Projecte d’urbanització. Sector 1: 

 Projecte d’Integració de les Ribes del marge dret del Ter al seu pas per la Devesa 

SECTOR 2 .  RECUPERACIÓ DEVESA HISTÒRICA 
Inclou les sis illes del parc original de Martí Sureda i el camp de Mart, així com els passeigs que els 
envolta. 

La proposta que es presenta pretén reforçar l’estructura del parc històric, recuperant l’estratègia del 
projecte original de l’arquitecte Martí Sureda. Aquest objectiu es conformarà a través de la  
potenciació dels valors i elements del parc històric i la renovació de la seva gestió, en particular i 
molt especialment la dels elements vegetals. 

Per aconseguir-ho es proposa: 

 Mantenir les sis illes estructurades per les alineacions de plàtans que formen els passeigs, 
potenciant aquests eixos, que mantindran el seu caràcter monumental. Es replantaran els 
arbres malalts o malmesos i se’ls dissenyarà una gestió específica. 

 Recuperació del disseny original de la Devesa, fet per Martí Sureda Deulovol. Es pretén reforçar 
l’estructura del parc històric, recuperant l’estratègia del projecte original de l’arquitecte Martí 
Sureda. Aquest objectiu es conformarà a través de la  potenciació dels valors i elements del parc 
històric i la renovació de la seva gestió, en particular i molt especialment la dels elements vegetals. 

 Preservació de la massa arbrada de plàtans, potenciant puntuals zones d'aclarides per tal 
d’habilitar espais assolellats i ben condicionats, que permetin un ús de parc urbà i millorin les 
condicions de l’arbrat dels passeigs a preservar, seguint un nou pla de gestió. 
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 Habilitar senders als interiors d'illa, actualment espais inhòspits i gens visitats, per convertir-los en 
indrets de passeig i estada qualificats, preservant així al compactació de la resta de l'illa. 

 Rehabilitar de forma integral els jardins francesos, repensant la seva formalització i 
estructura. 

 Recuperar la totalitat del Camp de Mart original, entès com una gran esplanada 
homogènia amb un perímetre arbrat. Es preveu la consolidació de la franja d’equipaments 
esportius dins l’estructura del Camp de Mart. 

 Urbanitzar els passeigs adequant el tractament dels paviments als diferents usos previstos 
i permesos. Es preveuen paviments durs a l’estructura de camins principals, i paviments 
tous a l’estructura de camins secundaris i senders. La secció dels camins serà tal que 
protegirà l’entorn i el subsòl proper a cada arbre, però al mateix temps permetrà el 
desenvolupament dels usos admesos. 

o Projectes d’urbanització . Sector 2. Projecte de recuperació de la Devesa Històrica:  

 2.1 Passeigs 

 2.1.1. Passeig de la Devesa 

 2.1.2 Passeig del Ter 

 2.1.3. Passeig de la Sardana 

 2.1.4. Passeigs interiors d’illes 

 2.1.5. Passig Fira i Auditori 
 2.2 Camp de Mart  

 2.2.1. Zona d’equipament 

 2.2.2. Esplanada 1 

 2.2.2. Esplanada 2 
 2.3 Illes 

 2.3.1. Illes 

 2.3.2. Jardins francesos 

  

SECTOR 3 .  INTEGRACIÓ URBANA: INTEGRACIÓ AMB LA CIUTAT I NOVA FORMALITZACIÓ DEL PARC URBÀ I 

ACCESSOS  
Inclou tota la franja que està en contacte amb la zona urbana i amb el parc. Des de l’aparcament de 
la Copa passant per la pròpia Copa, el passeig de la Devesa, l’accés a Fira i Auditori, i 
l’aparcament de l’Auditori adjacent a la junció entre el riu Güell i el Ter. 
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La proposta té l’objecte d’acostar el parc a la ciutat i la ciutat al parc, es proposa  reurbanitzar i 
reorganitzar els espais intersticials que conformen l’entrada des de la ciutat, tant pel que fa als 
accessos a peu com pel que fa als aparcaments que donen servei al parc.  

Per a tal fi, es proposa convertir el vial del passeig de la Devesa (el més proper al parc) en vial de 
servei, així com vincular-hi els aparcaments adjacents, reurbanitzant tota aquesta franja seguint els 
criteris del projecte d’urbanització de la Devesa executat recentment. Aquests criteris d’urbanització 
(pavimentació, enllumenat, mobiliari, etc...) emprats en l’esmentat vial serviran com de model per 
unificar els espais d’entrada de tot l’entorn del parc, per donar un llenguatge i una imatge de 
conjunt, unitària i de qualitat.   

L’actuació en aquesta franja d’accessos també inclou la proposta de vincular i integrar en la 
urbanització la zona de junció entre els rius Güell i Ter per tal de donar més amplada al vial d’accés 
a l’Auditori, així com per adequar una zona d’aparcaments que li donin servei. Aquesta intervenció 
tindrà en compte la importància de la continuïtat biològica al llarg dels cursos del riu. 

Pel que fa a La Copa, es preveu establir una vinculació evident amb el Barri Vell, fent que tant per 
l’ús quotidià com pel turisme ocasional, parc i ciutat s’enllacin en un trajecte còmode per oferir usos 
complementaris. 

Les àrees d’aparcament es redissenyen seguint criteris de sostenibilitat (evitant la imatge 
d’esplanada d’asfalt com a model d’aparcament), incloent espais verds i arbrats, drenatges 
filtrants, i itineraris per als vianants per desfer les actuals barreres entre la ciutat i el parc. 

o Projectes d’urbanització . Sector 3. Projecte d’urbanització dels accessos a la Devesa:  

 3.1. Devesa-Barri Vell. 

 3.2. la Copa 

 3.3. Devesa-Güell 

 3.4. Porta de la Devesa 

 3.5. Fira i Auditori 

13.2  IMPLEMENTACIÓ DEL PLA 

Tant la gran extensió del Parc, com el valor econòmic de les intervencions proposades i també la 
necessitat d’anar acceptant gradualment la transformació de l’espai, requereixen la delimitació de 
diferents fases i la seva temporalització. Per aquest motiu, cal establir prioritats d’inversió i definir 
àmbits de projecte que puguin desenvolupar-se de forma individual i amb coherència respecte les 
altres. Per a donar compliment als objectius del pla especial, es delimiten 3 grans zones estratègiques 
d’intervenció, definides en l’apartat anterior: 

 Sector 1 : Integració de les Ribes del Ter : integració del riu i creació del parc fluvial 

 Sector 2 : Recuperació Devesa històrica 

 Sector 3 : Integració urbana: integració amb la ciutat i nova formalització del parc urbà i 
accessos  

Aquestes tres zones tenen assignades funcions específiques dins la globalitat del Parc i, com a peces 
solidàries d’un engranatge, es configuraran individualment per adaptar-les a la seva pròpia 
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idiosincràsia. No obstant, compartiran criteris d’actuació comuns, marcats pel Pla Especial, amb la 
finalitat d’obtenir com a resultat un Parc de lectura unitària, tant en la forma com en el concepte, usos i 
transició entre els diferents espais, malgrat que els sectors es puguin realitzar en fases temporalment 
diferenciades, mitjançant els projectes d’urbanització definits. La proposta del Pla Especial preveu una 
implementació dilatada al llarg dels propers 10 anys. 

1144..  QQUUAADDRREE  RREESSUUMM  DDEE  SSUUPPEERRFFÍÍCCIIEESS  II  SSOOSSTTRREESS..  

o Qualificacions urbanístiques: 

Pla especial de la Devesa 

Sistemes de places, parcs i jardins 
urbans C1 310.243,63 m²  

 C1 ap 4.023,28 m²  

Sistema viari A1 282,50 m²   

 A2 55.361,40 m²  

 A3 99,81 m²  

 A4 21.786,07 m²  

Sistema viari / Sistema ferroviari A/B 1.533,04 m²  

 A4/B 1.939,25 m²  

Sistema de parc fluvial C5 17.853,31 m²  

Sistema hidrològic D 10.950,80 m²  

Sistema d’equipaments 
comunitaris, equipament cultural i 
religiós 

Ec 16.185,91 m² 
 

    

Total àmbit   440.259,00 m² 

 

o Tipus de sòls: 

Pla especial de la Devesa 

Asfalt 13,64% 60.051,33 m² 

Grava 17,13% 75.416,37 m² 

Paviment 8,09% 35.616,95 m² 

Sauló 16,01% 70.485,47 m² 

Terreny natural interior d’illes 20,67% 91.001,54 m² 

Prats 14,07% 61.944,44 m² 

Edificis 2,42% 10.654,27 m² 

Piscina 0,23% 1.012,60 m² 

Pistes 0,53% 2.333,37 m² 
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Terreny natural marge riu 6,73% 29.629,43 m² 

Riu 0,48% 2.113,24 m² 

Total àmbit   440.259,00 m2 

 

o Superfícies arbrades: 

Pla especial de la Devesa 

Arbrat de passeig 40,57 % 178.613,08 m² 

Arbrat de massa 19,50 % 85.850,51 m² 

Zones sense arbrat 39,93 % 175.795,42 m² 

Total àmbit   440.259,00 m2 

1155..  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  

La participació ciutadana avui és un dels grans pilars de les societats democràtiques. Els espais, les vies i 
els mètodes de participació promouen i faciliten una estreta col·laboració entre les institucions i la 
ciutadania per tal de millorar la gestió dels governs.  

L’ajuntament de Girona, promotor d’aquest pla especial, en garanteix el procés participatiu de la 
ciutadania mitjançant la tramitació, que donarà compliment a les determinacions establertes en relació a la 
informació pública. S’efectuaran les corresponents informacions públiques de caràcter general i les 
notificacions i consultes individualitzades als organismes afectats. 

Amb aquest objectiu, es constituirà la Comissió de Seguiment del Procés participatiu. A l’inici del procés 
es realitzarà una campanya informativa i s’invitarà a participar les diferents entitats involucrades i a la 
ciutadania. Es realitzaran sessions temàtiques per a discutir la proposta, per a finalment fer una síntesi del 
procés i difondre els resultats. 

1166..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  MMEESSUURREESS  PPEERR  UUNNAA  MMOOBBIILLIITTAATT  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  

Un dels objectius principals del pla especial és restaurar l’ús de la Devesa com a parc urbà. Per a assolir-
lo, cal facilitar la seva accessibilitat a la ciutadania perquè sigui una opció més del lleure de la ciutat, 
acostant el parc a la ciutat i la ciutat al parc. 

Hi ha dificultats alhora de percebre el parc i en la seva connexió degut a que la Devesa és contigua a 
importants infraestructures de mobilitat (antiga N-II, viaducte del tres i bosses d’aparcaments), elements 
que no faciliten el seu accés, sinó que el dificulten ja que com a parc urbà, la seva principal afluència és de 
vianants. D’altra banda, no hi ha cap entrada que faci d’accés principal, ja que les que ho podrien semblar 
per estructuració del parc, es veuen desvirtuades per l’estructura vial i urbana.   

Per aquest motiu, es proposa reurbanitzar i reorganitzar els espais intersticials que conformen l’entrada 
des de la ciutat, tant pel que fa als accessos a peu com pel que fa als aparcaments que donen servei al 
parc. Amb l’objecte de diagnosticar i actuar sobre les problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat generada 
amb un estudi específic, per a afavorir la permeabilitat amb la ciutat i així augmentar la seva vinculació, el 
document d’aprovació inicial incorporarà un estudi d’avaluació de la mobilitat en l’àmbit del pla especial. 
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1177..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAATT  EECCOONNÒÒMMIICCAA  

El DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en el seu article 69 estableix que “Els 
plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o 
urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament 
justificades i  desenvolupades en els estudis, el plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin”. No es 
fixa la necessitat  d’incorporació de l’informe de sostenibilitat econòmica. No obstant, atesa la magnitud de 
l’actuació, el document d’aprovació inicial complementarà la documentació amb una estimació de 
l’impacte de l’actuació sobre  les finances públiques d’acord amb l’establert pels plans parcials en l’art 66:  

" L’informe de sostenibilitat econòmica, que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i manteniment de les infraestructures i de 
la implantació i prestació dels serveis necessaris”. 

S'incorpora aquesta estimació al doument V del present pal especial : Avaluació Econòmica i Financera. 

1188..  AANNNNEEXXEESS  

18.1  EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA DEVESA 

18.2  ESTUDI D’INUNDABILITAT DE LA DEVESA 

18.3  ESTUDI, DIAGNOSI I PROPOSTA DE L’ARBRAT DE LA DEVESA  

18.4 PLA DIRECTOR DE GESTIÓ DELS PLÀTANS. INVENTARI, PROPOSTES I PLANIFICACIÓ 

18.5 PROCESSOS PARTICIPATIUS 

18.5.1 PARTICIPACIÓ DE CIUTAT 

18.5.2 JORNADA DE GÈNERE 

18.5.3 CONSELL D’INFANTS 

18.6 ESTUDI DE DETALL  D’INUNDABILITAT DEL RIU TER EN L’ÀMBIT DEL PONT DE LA BARCA 

18.7 FOTOS: RENDERS D’APROXIMACIÓ ALS NOUS ESPAIS 
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